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ABSTRAK 

 

Puput Meilani, 2008. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA 
PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG. (Studi Kasus Di Pengadilan 
Negeri Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 
tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak kandung dan 
faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak 
pidana perkosaan anak kandung di Pengadilan Negeri Surakarta. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empirik yang bersifat 
deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Tehnik 
pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian dengan cara 
wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa dokumen-dokumen, buku-
buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif 
dengan model interaktif. 

Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa tinjauan hukum 
pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak kandung yang terjadi di lingkungan 
Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya Nomor : 310/Pid. B/2007/PN.Ska 
terdakwa dikenai Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta telah terpenuhinya 
semua unsur-unsur dalam pasal tersebut dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana 
penjara 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
subsidair 5 (lima) bulan kurungan. 

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak 
pidana perkosaan anak kandung di Pengadilan Negeri Surakarta adalah hakim 
dalam menjatuhi hukuman kepada terdakwa didasarkan pada pembuktian dan 
keyakinan dari hakim serta dengan mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal-hal yang meringankan. Hal tersebut yang akan 
mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka 

semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat 

misalnya pembunuhan, perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan 

sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu 

tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan 

tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain 

sebagainya. 

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun 

anak-anak semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Perkosaan 

merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik 

melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang  mengalami 

peningkatan relatif cukup serius.  

Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana 

kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan 

menjadi 2, yaitu : 

a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal    285, 

286, 287, 288 KUHP. 

b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 

290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP. 

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, 

tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan 

baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi 

kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya. 

Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi 
kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus 
dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan 
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pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan 
diinterprestasikan sebagai tindakan terlarang (Achie Sudiarti Luhulima, 2000 : 
1). 

Tindak pidana perkosaan sangat memcemaskan terlebih kalau 

korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan 

mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma 

seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka 

tidak mempunyai masa depan lagi. 

Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-

orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai 

hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah 

yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest). Tapi tidak menutup 

kemungkinan pelaku tindak pidana perkosaan adalah orang luar. 

Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri 

diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan 

jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena 

secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat 

kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang 

lain, serta rasa kasihan pada pelaku.Korban perkosaan sering kali mengalami 

trauma yang hebat terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka 

karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua 

khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Antisipasi atas tindak pidana perkosaan diantaranya dengan 

memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan 

hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara 

preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa 

dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat 

dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum 

yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap 

kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan 

kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang 

merupakan suatu penderitaan atau siksaan. 
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Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika 

perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga 

tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana 

dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat 

penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana 

perkosaan dituntut profesional  yang disertai kematangan intelektual dan 

integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan 

dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh 

keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena telah 

merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada 

psikologis perkembangan anak. 

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang 
oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara 
pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat 
berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan 
kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya 
karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan 
sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang 
sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan (Oemar 
Seno Aji, 1997 : 12). 

 
Selain hal-hal tersebut diatas, yang dapat membentuk keyakinan hakim 

dalam menjatuhkan putusan adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan 

unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan 

berat ringannya pemidanaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan 

masyarakat adalah terlalu ringannya pidana. Jadi adanya keyakinan hakim 

yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hakum 

menjatuhkan putusan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

masalah tersebut dengan mengambil judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK 

PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus 

Di Pengadilan Negeri Surakarta). 
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B. Perumusan Masalah 

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu 

disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematik. 

Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis 

dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat 

mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak 

kandung? 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili 

tindak pidana perkosaan anak kandung di Pengadilan Negeri Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian 

adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah 

dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal 

tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :  

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap 

perkosaan  anak kandung. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim 

dalam mengadili perkosaan anak kandung di Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum 

khususnya Hukum Pidana. 

b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta 

pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah 

diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan penulis 
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dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di 

masyarakat. 

c. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam 

ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas  juga diharapkan 

memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada 

khususnya. 

b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi 

ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian 

sejenis untuk tahap berikutnya. 

c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 

masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait 

dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya. 

b. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak 

pidana perkosaan. 

 

E. Metode Penelitian 

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu 
faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa 
penyelesaikan suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode 
penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat 
ketrlitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan 
mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman dapat 
ditentukan jenis penelitian (Winarno Surachmat, 1992 : 130). 
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Pengertian metode adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, 

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan 

metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1994 : 4). 

 Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah 

yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk 

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab 

masalah yang diteliti secara benar (Soerjono dan Abdurahman, 2003 : 45). 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu peneliti menganalisis 

data berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan melakukan 

wawancara dengan salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta.  

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha 

untuk menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan 

cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan 

menginterpretasikannya ( Soerjono Soekanto, 1986 : 3). 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 

yaitu pendekatan yang menafsirkan setiap fenomona yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

4. Jenis Data 

 Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. 
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain berasal 

dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, 

laporan hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, literatur dan sumber 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi : 

a. Sumber data primer 

 Sumber data primer yang dipergunakan berupa hasil penelitian atau 

riset di lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Sumber data sekunder 

 Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai 

penunjang data primer dan penulis memperolehnya dari putusan 

hakim, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

6. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. 

Pengumpulan data tersebut harus dengan cara dan tehnik tertentu agar data 

tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Di dalam penelitian ini tehnik 

pengumpulan data yang yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian lapangan 

 Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian di 
lapangan yang menjadi objek penelitian. Tehnik yang dipakai penulis 
adalah tehnik wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar 
pribadi bertatap muka, ketika seorang, yakni pewawancara 
mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-
jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang 
responden (Amirudin dan Zainal Asikin, 2002 : 82). 

 
b. Penelitian kepustakaan 

 Yaitu tehnik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang 

dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan 
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perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

7. Tehnik Analisis Data 

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian 

karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok 

permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah 

semua data terkumpul. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis kualitatif 

yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisa yang 

dinyatakan responden secara lisan dan juga perilaku yang yang nyata, yang 

diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 25). 

Dalam metode analisa kualitatif ini, penulis menggunakan cara analisa 

data mode interaktif, yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang 

terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Adapun skema dari analisis interaktif dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

Sajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan/Verifikasi 

Pegumpulan Data 

Reduksi Data 
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Untuk lebih jelas, masing-masing tahap dapat dijabarkan secara 

singkat sebagai berikut : 

· Reduksi Data 

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data sudah dimulai 

sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, 

tentang pemilihan kasus, pertanyaan yang diajukan dan tentang tata 

cara pengumpulan data yang dipakai. 

· Penyajian data 

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

· Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Yaitu mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. 

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. 

(H.B Soetopo, 2002 : 91-95). 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari 

isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 

empat bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi kajian pustaka dan teori-teori yang 

berhubungan dengan tinjauan yuridis dalam tindak pidana 
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perkosaan terhadap anak kandung dan masalah yang diteliti 

serta kerangka pemikiran. 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

tentang tinjauan yuridis dalam tindak pidana perkosaan 

terhadap anak kandung. 

BAB IV :  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana 

a.  Pengertian Hukum Pidana 

Kata-kata ”hukum pidana” merupakan kata-kata yang mempunyai 

lebih daripada satu pengertian (P.A.F Lamintang, 1997 : 1). Sehingga 

pengertian hukum pidana  dari beberapa sarjana memiliki perbedaan .  

Pengertian hukum pidana menurut beberapa sarjana hukum antara 

lain : 

1)   Moeljatno 

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum 
yang berlaku di suatu negara, yamg mengadakan dasar-dasar dan 
aturan untuk : 
a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar 
larangan tersebut. 

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

c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar tersebut (Moeljatno, 2000 : 1). 

 
2)  Pompe 

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum 

mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan 

pidananya (Martiman Prodjohamidjojo, 1997 : 5). 

3)  Wirjono Projodikoro 

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata 

”pidana” berarti hal yang ”dipidanakan” , yaitu yang oleh instansi 

yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal 

yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari 

dilimpahkannya (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 1).  
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Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

ada tiga masalah pokok di dalam pengertian hukum pidana yaitu : 

a) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. 

b) Adanya pertanggungjawaban pidana. 

c) Adanya sanksi dan pidana. 

 

b. Fungsi Hukum Pidana 

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
1) Fungsi Umum 

Fungsi umum hukum pidana yaitu mengatur kemasyarakatan atau 
menyelenggarakan tata dalam masyarakat, secara patut dan 
bermanfaat (zweckmassig), sehingga hukum dapat digunakan 
sebagai sarana untuk menuju ke-policy dalam bidang sosial, 
ekonomi dan budaya, ”Tata Tentrem Kerta Raharja ” 

2) Fungsi Khusus 
Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan 
hukum dari perbuatan yang akan memperkosanya 
(Rechtguterschautz) dengan sanksi yang berupa pidana, yang 
sifatnya lebih tajam jika dibandingkan sanksi dalam cabang hukum 
lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana berfungsi 
memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat, 
dengan pengaruh atau upaya preventif (pencegahan) terhadap 
terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum, disamping 
sebagai alat kontrol sosial (social control) (Sudarto, 1990 : 11) 

 

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 
yaitu Strafbaarfeit atau delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. 
Sedangkan perkataan ”feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti 
”sebagian dari kenyataan” atau ”een gedeelte van werkelijkheid” 
sedangkan ”strafbaar” berarti ”dapat dihukum” , sehingga secara harfiah 
perkataan ”strafbaar feit ” itu dapat diterjemahkan sebagai ” sebagian 
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” (P.A.F. Lamintang, 1997 : 
181). 

 
Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan 

oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda sehingga dalam 

memperoleh pendefisian mengenai tindak pidana sangat sulit. 
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Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum : 

1)   Hazewinkel-Suringa 

Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari 
strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat 
tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan 
dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana 
dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang 
terdapat didalamnya (P.A.F. Lamintang 1997 : 181). 
 

2)   Simon 

Simon merumuskan strfbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar 

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan 

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 

suatu tindakan yang dapat dihukum (P.A.F. Lamintang 1997 : 185). 

3)   Pompe 

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 
tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak  dengan sengaja 
telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum (P.A.F. Lamintang, 1997 
: 182). 

 
4)   Van Hamel  

Van hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan manusia yang 

dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, 

yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Andi Hamzah, 

1994 : 88). 

5)   Karni 

Karni mengatakan delik itu mengandung perbuatan yang 

mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, 

oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan 

dipertanggungjawabkan (Sudarto, 1990 : 42). 
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6)  Wirjono Prodjodikoro 

Beliau mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan 

yang pelakunya dapat dikenakan pidana (Sudarto, 1990 : 42). 

7)   Moeljatno 

Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan 

yang diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan 

tersebut (Sudarto, 1990 : 43). 

8)  Vos 

Vos merumuskan bahwa srafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia 

yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Adami 

Chazawi, 2002 : 72). 

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana 

apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a) Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan 

b) Bersifat melawan hukum 

c) Melanggar aturan hukum 

d) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 

 

b. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Menurut pengetahuan hukum pidana setiap tindak pidana yang 

terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada 

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya 

dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan 

unsur objektif. Namun untuk menjabarkan rumusan tindak pidana ke 

dalam unsur-unsurnya, maka hal pertama adalah perbuatan atau tindakan 

manusia yang dilarang undang-undang. 

Yang dimaksud dengan unsur subjektif dari tindak pidana adalah 

unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 

dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. 
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Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu : 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaab atau poging 

3) Macam-macam maksud atau oogmerk 

4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read 

5) Perasaan takut atau vress 

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 

keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. 

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu : 

1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid 

2) Kualitas dari si pelaku 

3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (P.A.F. 

Lamintang, 1997 : 194). 

Sebagaimana dikemukakan bahwa istilah ”strafbaar feit” oleh para 

sarjana hukum telah diterjemahkan secara berbeda-beda antara satu 

dengan yang lainnya. Hal ini membawa pengaruh yang berbeda pula 

terhadap sarjana-sarjana hukum kita dalam menguraikan unsur-unsur 

tindak pidana. 

Para sarjana hukum yang tergolong dalam aliran monistis 

mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 

Menurut Simon bahwa ”strafbaar feit” adalah kelakuan (handeling) 

yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang 

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 

mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2000 : 56) 

Unsur-unsur ”strafbaar feit” adalah : 

1) Perbuatan manusia dan korporasi (positif atau negatif, berbuat atau 

tidak berbuat atau membiarkan) 

2) Diancam dengan pidana (strafbar gesteld) 

3) Melawan hukum (onrechtmatio) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



16 

 

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand) 

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 

Menurut Van Hamel merumuskan ”strafbaar feit”’ adalah kelakuan 

orang (menselijkegedraging) yang dirumuskan dalam ”wet”  yang 

bersifat melawan hukum, yamg patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan (Andi Hamzah, 1994 : 41). 

Unsur-unsur ”strafbaar feit” adalah : 

1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia atau korporasi. 

2) Dengan melawan hukum. 

3) Patut dipidana 

4) Dilakukan dengan kesalahan 

Sedangkam menurut para sarjana hukum yang tergolong aliran 

dualistis mengemukakan sebagai berikut: 

Pompe mengemukakan dalam hukum positif sifat hukum dan 

kesalahan (schul) bukan merupakan sifat mutlak untuk adanya tindak 

pidana (strafbaar feit). Untuk adanya penjatuhan pidana tidak cukup 

dengan hanya adanya tindak pidana saja  akan tetapi harus ada orang 

yang dapat dipidana (Bambang Poernomo, 1985 : 173). 

Moeljatno menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada lima, 

yang kemudian disederhanakan lagi oleh Sudarto menjadi tiga, yaitu : 

1) Perbuatan 

2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) 

3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil) 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa aliran monistis memandang suatu tindak pidana 

meliputi perbuatan yaitu orang dan korporasi, akibat dan 

pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Sedangkan 

aliran dualistis memandang bahwa dalam syarat-syarat pemidanaan 

terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat, dengan 

pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Aliran dualistis adalah aliran 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



17 

 

yang di anut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita dengan 

dasar Pasal 44, 48, 49, 51 KUHP. 

 

c. Jenis-jenis Tindak Pidana  

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak 

ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan 

tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara 

lain sebagai berikut :  

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran 

 Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas 

kejahatan (rechtdelicted) dan pelanggaran ( wetsdelicten). Kejahatan 

diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku 

III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan 

dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. 

Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari 

sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan 

sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan. 

2) Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material 

  Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk 

perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal 

merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada 

perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, 

sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur 

dari tindak pidananya, misalnya : Penghinaan (Pasal 315 KUHP). 

Tindak pidana materiel merupakan tindak pidana yang 

perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, 

misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP). 

3) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan 

  Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria 

sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan 

merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



18 

 

adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana 

bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak 

didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban. 

4) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan 

Kealpaan 

  Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-

unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak 

pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang 

terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan 

tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat 

dari perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan Berencana (Pasal 340 

KUHP). Tindak pidana dengan unsur kealpaan merupakan tindak 

pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan 

untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang 

ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan 

oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya : Karena 

kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP). 

5) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada 

Pemberatannya  

  Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam 

bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya 

: Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada 

pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi 

ada keadaan yang memberatkan, misalnya : Pencurian pada waktu 

malam (Pasal 363 KUHP). 

6) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung 

Terus 

  Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak 

pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang 

berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak 
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pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, 

misalnya : Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). 

7) Delik Tunggal dan Delik Berganda 

  Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup 

dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak 

pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, 

misalnya : Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP). 

8) Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak 

Pidana Commissionis Per Omisionem commissa 

  Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria 

bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana 

commmisionis merupakan tindak pidana yang berupa melakukan 

sesuatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau 

melanggar larangan, misalnya : Penipuan (Pasal 378 KUHP). 

Tindak pidana omissionis merupakan tindak pidana pasif atau 

negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang 

diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya : 

Tidak menolong orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 

KUHP). Tindak pidana commissionis per omissionem commissa 

merupakan tindak pidana commissionis tetapi dilakukan dengan 

jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan 

kewajibannya, misalnya : Seorang ibu tidak menyesui anaknya dan 

membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal 

(Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP). 

9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat 

  Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria 

yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan 

merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar 

sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat 

merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang 

ditimbulkannya sangat besar sehingga  ancaman pidananya berat. 
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10) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus 

  Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang 

perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur 

secara khusus dalam Undamg-undang, misalnya tindak pidana 

korupsi. 

 

d. Teori Pemidanaan 

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun 
yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, 
yaitu: 

1) Teori Absolut 
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar 

pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. 
Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah 
melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan 
hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka 
oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan 
perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. 

 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 

dua arah, yaitu : 
a) Ditujukann pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan) 
b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di 

kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan) 
 

2)  Teori Relatif atau Teori Tujuan 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pamgkal pada dasar 

bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 
kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat terpelihara. 

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu : 
a) Bersifat menakut-nakuti (afschikking) 
b) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering) 
c) Bersifat membinasakan (onschadelijk maken) 

Sedangkan sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu : 
a) Pencegahan umum (general preventie) 
b) Pencegahan khusus (speciale preventie) 
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3)  Teori Gabungan 
Teori gabungan inimendasarkan pidana pada teori pembalasan 

dan teori pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat 
dibedakan menjadi dua golongan, yaitu : 
a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu 
dan cukup untuk dapat dipertahankanya tata tertib masyarakat. 

b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. (Adami 
Chazawi, 2002 : 153-162). 

 

e. Jenis-jenis Pidana 

Menurut pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan dari pidana 

menunjukan berat ringannya pidana. 

Pidana pokok terdiri dari : 

1) Pidana mati 

2) Pidana penjara 

3) Pidana kurungan 

4) Pidana denda 

5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946) 

Pidana tambahan terdiri dari : 

1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu 

2) Pidana perampasan barang-barang tertentu 

3) Pidana pengumuman keputusan hakim 

 

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan 

a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis 

tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP 

dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1) Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 

285, 286, 287, 288 KUHP. 
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2) Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam 

Pasal 289-296 KUHP. 

Pengertian perkosaan :  

a) Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari 

kata perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. 

Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasaan , memaksa 

dengan kekerasaan, menggagahi. Pemerkosaan merupakan proses, 

cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan. 

b) Pengertian perkosaan (rapes) adalah persetubuhan yang dilakukan 

oleh seseorang atau beberapa laki-laki terhadap perempuan di luar 

perkawinan dengan kekerasan dan disertai dengan ancaman (Topo 

Santoso, 1997 : 15). 

c) Perkosaan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang 

tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi : ” Barangsiapa 

dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan 

dia di luar perkawianan, diancam karena melakukan perkosaan, 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ”. 

Berdasarkan Pasal 285 KUHP tindak pidana perkosaan memiliki 

unsur-unsur, yaitu : 

(1)   Barang siapa 

Unsur ”barang siapa” dalam KUHP memang tidak dijelaskan 

secara terperinci. Namun kalau kita perhatikan Pasal 44, 45, 

46, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa maksud 

barang siapa atau subjek tindak pidana adalah orang atau 

manusia. Untuk dapat menunjuk subjek tindak pidana adalah 

harus adanya unsur kesalahan atau kemampuan 

bertanggungjawab dari pelaku, yaitu sesuai dengan azas 

Geen strafzonder schuld. 
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(2)   Dengan kekerasan 

Kekerasan adalah kekuatan fisik yang menyebabkan orang 

lain secara fisik tidak mampu melakukan perlawanan atau 

pembelaan. 

(3)    Dengan ancaman kekerasan 

 Ancaman kekerasan adalah sengaja psikis yamg 

menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak 

mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau 

kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang 

terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak 

orang yang mengancam kekerasan. 

(4)   Memaksa 

Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya 

pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. 

(5)   Seseorang wanita 

Unsur orang dalam pasal ini berarti yang menjadi korban 

perkosaan adalah biasanya wanita. 

(6)   Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan 

Unsur tersebut mengandung arti bahwa persetubuhan yang 

tidak sah oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita 

yang dilakukan dengan paksaan. 

d) Tindak pidana perkosaan juga tercantum dalam Pasal 286 KUHP 

yang berbunyi : ”Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita 

di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam 

keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun. 

Yang dimaksud dalam keadaan pingsan adalah seseorang yang 

tidak sadar akan dirinya sendiri dan orang tersebut tidak dapat 

mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. 
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Yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah seseorang 

yang tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sama sekali untuk 

melakukan perlawanan. 

e) Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terdapat 

dalam Pasal 287 KUHP, ketentuan tersebut berbunyi: ” 

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar 

perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa 

umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak 

ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun. 

f) Ketentuan lain yang mengatur  tindak pidana perkosaan terhadap 

anak di bawah umur terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut 

terdapat dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut : 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah). 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 

bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

  

b. Jenis-jenis Perkosaan 

Berdasarkan pelakunya terdapat empat jenis perkosaan sebagai 

berikut : 
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1) Perkosaan oleh orang yang dikenal 

Yaitu perkosaan yang dilakukan oleh teman atau anggota 

keluarga. 

2) Perkosaan oleh pacar (dating rape) 

Yaitu perkosaan yang terjadi ketika korban sedang berkencan 

dengan pacarnya, seringkali diawali dengan cumbuan yang 

akhirnya terjadi pemaksaan hubungan seks. 

3) Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) 

Yaitu perkosaan yang biasanya terjadi pada istri yang 

ketergantungan sosial ekonomi pada suami, berupa pemaksaan 

hubungan yang tidak dikehendaki oleh pihak istri. 

4) Perkosaan oleh orang asing 

Yaitu perkosaan yang sering kali disertai dengan tindak kejahatan 

lainnya, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan ataupun 

pembunuhan. 

Berdasarkan cara melakukan terdapat empat jenis perkosaan 

sebagai berikut : 

1) Perkosaan dengan janji-janji / penipuan 

Yaitu perkosaan yang biasanya diawali dengan janji-janji 

misalnya korban akan dinikahi dan sebagainya. 

2) Perkosaan dengan ancaman halus 

Yaitu perkosaan yang terjadi karena adanya ketergantungan sosial 

atau ekonomi kepada pemerkosa. Termasuk dalam jenis ini adalah 

perkosaan majikan terhadap buruh, atasan kepada bawahan, dan 

sebagainya. 

3) Perkosaan dengan paksaan fisik 

Yaitu perkosaan yang dilakukan dengan mengancam memakai 

senjata (tajam/api)  ataupun dengan kekuatan fisik. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



26 

 

4) Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu 

Yaitu perkosaan yang dilakukan dengan mempengaruhi korban 

melalui pemakaian obat bius, obat perangsang, hipnotis, dan 

sebagainya. 

5) Perkosaan di dalam lingkungan keluarga 

Yaitu perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam satu 

rumah, baik antara adik kakak kandung maupun tiri, ayah 

kandung maupun tiri, kakek, paman, saudara laki-laki lain dalam 

kelurga, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh korban, tetapi 

karena hal itu dilakukan dengan berbagai cara sehingga hal ini 

terjadi. 

(http://situs.kesrepro.info/gendervaw/materi/perkosaan.htm). 

 

4.  Tinjauan Umum tentang Anak 

a.  Pengertian Anak 

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai 

macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Menurut KUHPerdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku 

I bab kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa ”Belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, 

dan tidak lebih dahulu kawin”. 

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana  

Didalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa ”dalam menuntut 

anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan 

perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat 

memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah 

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, 

tanpa dipidana apapun ; atau memerintahkan supaya yang 

bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun ”. 
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Ketentuan batas umur dalam Pasal 45 KUHP tersebut sudah tidak 

berlaku lagi karena sudah diganti dengan ketentuan yang terdapat 

pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak. 

3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak  

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1 ayat (1)). 

4) Undang-undang Nomor 23 Tanun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak  

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 

(1)). 

5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak 

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (2)).  

6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya 

dizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

Menurut Undang-undang ini pengertian anak diatur dalam Pasal 1 

ayat (8) yang menjelaskan mengenai anak didik pemasyarakatan 

yang terdiri dari anak pidana, anak negara dan anak sipil. 

a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan 

pengadilan menjalani pidana LAPAS anak paling lama 

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan 

pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan 
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ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun. 

c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau 

walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di 

LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 

tahun. 

 

b. Perlindungan terhadap Anak 

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami 

tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat 

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh  kembang anak secara 

wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya (Sholeh Soeaidy, 2001 : 4). 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang 

terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-

prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi: 

1) non diskriminasi ; 

2) kepentingan yang terbaik bagi anak ; 

3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan : dan 

4) penghargaan terhadap pendapat anak. 

Sedangkan dalam  kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya 

anak-anak di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 17 
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ayat (2) menjelaskan bahwa ” Setiap anak yang menjadi korban atau 

pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 

dirahasiakan”. Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa 

perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya 

agar tidak diketahui oleh masyarakat luas. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Tindak pidana perkosaan anak kandung merupakan perbuatan yang 

sangat tercela, apalagi yang menjadi korban adalah orang yang masih ada 

hubungan darah yaitu anak kandungnya sendiri sehingga banyak anggapan 

bahwa hukuman dari pelaku harus setimpal dengan akibat yang ditimbulkan 

dari perbuatannya. 

Dalam kasus tindak pidana terhadap anak kandung ini Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta menetapkan terdakwa dalam putusan Nomor 

310/Pid.B/2007/PN.Ska telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjatuhkan 

putusan dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, 

yang dalam hal ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 

Walaupun putusan yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan tetapi hakim 

dalam menjatuhkan putusan mempunyai pertimbangan-pertimbangan. 

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk mengetahui dan 

memehami bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap perkosaan anak 

kandung dan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

mengadili perkosaan anak kandung. 
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Peta konsep kerangka pemikiran 

 

 

Kasus Tindak Pidana Perkosaan 
Terhadap Anak Kandung 

Putusan No. 310/Pid. B/ 2007/PN.Ska. 
 

Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perl;indungan Anak 

 

Pemidanaan/penjatuhan 
Pidana 

Keyakinan 
Hakim 

Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perl;indungan Anak 

 

Pembuktian 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak 

Kandung 

Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak 

kandung adalah meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan 

menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang 

dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat 

dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan 

penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman tersebut disesuaikan dengan 

perbuatan yang telah dilakukannya. 

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-

kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, 

kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan dimana perbuatan 

tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau 

siksaan. Hukuman tersebut berupa penjatuhan sanksi pidana. 

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak 

pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi 

2, yaitu : 

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 

286, 287, 288 KUHP. 

2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 

289-296 KUHP. 

Selain diatur dalam KUHP tindak pidana perkosaan juga diatur di 

dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP misalnya dalam Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun tidak diatur 

secara khusus namun terdapat bagian dalam salah satu pasal yang mengatur 

tentang hal tersebut yaitu pada Pasal 81 yang berbunyi : 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
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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). 

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang 

yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain. 

Tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung merupakan salah satu 

dari bentuk perbuatan yang melawan hukum dan termasuk dalam 

penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan sehingga hukum pidana berperan 

dalam menyelesaikan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung tersebut 

dan bagaimana hukum pidana mencari kebenaran fakta hukum dari peristiwa 

tersebut. Setelah ditemukan fakta hukum maka baru dapat dijatuhi hukuman 

sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan.  

Perkosaan dalam pandangan hukum pidana adalah persetubuhan yang 

dilakukan diluar perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan atau adanya 

paksaan. Pada dasarnya tindak pidana perkosaan termasuk delik biasa yang 

artinya bahwa penuntutannya tidak menunggu adanya suatu aduan dari 

korban. Akan tetapi, korban perkosaan sering kali tidak melaporkan kepada 

polisi bahwa telah terjadi tindak perkosaaa atas dirinya. 

 Pada umumnya penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan lebih 

banyak mengalami kesulitan daripada proses penyelesaian tindak pidana yang 

lain, misalnya tindak pidana terhadap nyawa dan harta benda. Hal ini 

dikarenakan banyak korban perkosaan seringkali tidak langsung melaporkan 

peristwa perkosaan yang dialaminya, tetapi baru dilaporkan setelah beberapa 

saat atau beberapa hari dilakukannya perkosaan tersebut terhadap dirinya 

karena adanya faktor malu dalam diri sendiri maupun dari keluarga jika 

peristiwa itu diketahui orang banyak atau masyarakat umum terlebih lagi 

apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak 

tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi 
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kebutuhan hidupnya. Akan tetapi hal ini akan sangat menyulitkan bagi para 

pihak yang berwajib untuk proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan 

untuk mendapatkan kebenaran materiil dari tindak pidana perkosaan tersebut. 

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari 

suatu perkara pidana dalam menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan 

tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan  

melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan selanjutnya meminta 

pemeriksaan serta putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti 

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang 

didakwakan itu dapat dipersalahkan.  

Untuk mencari kebenaran materiil dalam menangani perkara tindak 

pidana perkosaan terhadap anak kandung terlebih dahulu akan dicari siapa 

pelaku perkosaan dengan dilakukan pemeriksaan untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana 

perkosaan untuk mendapatkan fakta hukumnya. Bukti-bukti tersebut akan 

digunakan untuk membuktikan bahwa pelaku perkosaan telah melakukan 

tindak pidana yang telah didakwakan kepadannya. Setelah pelaku perkosaan 

terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka akan dikenai sanksi pidana 

sesuai dengan perbuatannya. Untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa 

perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa 

sehingga pada akhirnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan memberi 

rasa keadilan. Dalam hal ini karena pelaku perkosaan adalah ayah kandungnya 

sendiri maka hukuman akan diperberat karena telah menghancurkan masa 

depan anaknya sendiri. Seharusnya kewajiban seorang ayah adalah melindungi 

dan mendidik anak-anaknya. 

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini 

adalah tindak pidana perkosaan, maka dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang 

perkosaan dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288.. 

Apabila tindak pidana perkosaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam 

pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP maka dapat dijerat dengan 

peraturan hukum lain di luar KUHP . 
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Untuk memperjelas dan memperkuat serta mendukung penulisan 

hukum ini maka penulis akan menyajikan kasus tindak pidana perkosaan 

terhadap anak kandung yang kemudian akan dianalisis untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Adapun data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

Putusan No. 310 / Pid.B / 2007 / PN.Ska 

Tentang melakukan perkosaan korbannya adalah anak kandung yang masih di 

bawah umur. 

1. Identitas  

Nama    : MARDIYO alias GONDES  

Tempat lahir  : Surakarta 

Umur / tgl lahir  : 50 Tahun / 04 April 1957 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Kebangsaan  : Indonesia 

Alamat   : Kp. Praon, RT.09/RW.07, Kelurahan. Nusukan  

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Penganguran 

Pendidikan  : SD Kelas VI tidak lulus 

 

2. Kasus Posisi  

Bahwa terdakwa MARDIYO alias GONDES, pada hari Jum’at 

tanggal 4 Mei 2007 sekitar jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada 

waktu lain setidak-tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Kost 

Praon RT.09 RW. 07 Nusukan Kecamatan Banjarsari Kotamadya 

Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang dengan 

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak 

bernama MARTA DWI PUTRI yang masih berusia 11 (sebelas) tahun 7 

(tujuh) bulan. 
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Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Pada hari kamis tanggal 3 Mei 2007 sekitar jam 22.00 WIB sewaktu saksi 

Marta Dwi Putri berada di tempat kostnya salon mayasari belakang RRI, 

dia dijemput oleh saksi Hartomo akan tetapi saksi Marta Dwi Putri tidak 

mau pulang, selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 22.30 WIB 

tardakwa bersama saksi Marta Arum Agustina menjemput saksi Marta 

Dwi Putri pulang ke Praon bersama saksi Marta Arum Agustina dan 

terdakwa bertiga berboncengan sepeda motor dan juga saksi Hartomo 

mengendarai sepeda motor sendirian. 

Selanjutnya setelah saksi Hartomo pulang saksi Marta Dwi Putri, saksi 

Marta Arum Agustina dan terdakwa tidur bersama dengan posisi tidur di 

dalam kamar menghadap pintu kamar, saksi Marta Dwi Putri tidur paling 

kanan dilantai beralas sprei, saksi Marta Arum Agustina ditengah, 

terdakwa diatas kasur busa. Kemudian pada hari jum’at tanggal 4 Mei 

2007 sekira jam 00.00 WIB terdakwa terbangun dan melentangkan saksi 

Marta Dwi Putri dengan mengatakan ”nduk tak kandani” akan tetapi saksi 

Marta Dwi Putri tidak mau dan memegangi badan saksi Marta Arum 

Agustina, akan tetapi terdakwa marah sambil mengatakan ”kowe saiki 

karo bapakmu wani, kowe saiki ta terke nggone mamah Tika (saksi Sri 

Nurhayati) ta pasrah kowe mamah Tika arep tak tuntut”. Selanjutnya 

terdakwa membawa saksi Marta Dwi Putri pergi keluar dan dibawa ke 

rumah mbahnya yang kosong. Setelah itu saksi Marta Dwi Putri pergi 

keluar dari rumah mbahnya dan kemudian pergi ke rumah saksi Hartomo,  

dan bersembunyi di kost belakang RRI dan pada hari yang sama sekira 

jam 01.00 WIB terdakwa mencari saksi Marta Dwi Putri. Pada hari yang 

sama sekira jam 02.00 WIB saksi Marta Dwi Putri, saksi Hutomo dan 

saksi sri Nurhayati (mamah Tika) mendatangi terdakwa dengan maksud 

saksi Sri Nurhayati mau menjelaskan kalau tidak pernah menjual kalung 

saksi Marta Dwi Putri , sesampai di rumah terdakwa saksi Sri Nurhayati 

menemui terdakwa sedangkan saksi Marta Dwi Putri dan saksi Hartomo 

diluar. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 03.00 WIB setelah saksi 
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Sri Nurhayati dan saksi Hutomo pulang ke kost belakang RRI, saksi Marta 

Dwi Putri disuruh terdakwa masuk ke rumah dan terdakwa mengatakan 

”kowe seneng nek bapakmu dipenjoro, pake bajut isin sisanke wae ta 

katok-katoke, kowe nek nglaporke pake tak pateni (kamu senanh kalau 

bapakmu dipenjara, bapak terlanjur malu sekalian aku 

tunjukan/perlihatkan, kamu kalau melaporkan bapak maka kamu akan saya 

bunuh), selanjutnya saksi Marta Dwi Putri tidur di atas alas kain berwarna 

ungu kotak-kotak dan kemudian terdakwa meraba-raba payudara saksi 

Marta Dwi Putri dari dalam baju sedangkan saksi Marta Dwi Putri 

menuruti kemauan dari terdakwa tersebut karena saksi Marta Dwi Putri 

ketakutan atas ancaman terdakwa tersebut sehingga sewaktu celana 

panjang saksi Marta Dwi Putri dilepas terdakwa juga celana dalam warna 

coklat kembang-kembang saksi Marta Dwi Putri menuruti saja kemauan 

dari terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan penis/kemaluannya 

kedalam vagina saksi Marta Dwi Putri dan digerak-gerakkan naik turun 

selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dan 

dikeluarkan diluar vagina saksi Marta Dwi Putri. Dan sewaktu saksi 

Hartomo dan saksi Sri Nurhayati kembali lagi ke rumah terdakwa saksi 

Marta Dwi Putri ikut membonceng dan menceritakan kalau habis 

diperkosa oleh terdakwa. Sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol : 

R/VER/60/V/2007/Poliklinik tanggal 04-05-2007 yang ditanda tangani 

Dokter Pemeriksa Kapoli Poliklinik Polwil Surakarta Dr. Nariyana, 

kesimpulan : Ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar yang 

diakibatkan trauma dengan benda tumpul. 

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya 

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini memutuskan : 

1. Menyatakan terdakwa MARDIYONO alias GONDES terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
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Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg PDM-

201/SKARTA/Ep.2/08/2007 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 12 

(dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda 

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan 

penjara. 

3. Barang bukti berupa : 

- 1 (satu) buah celana dalam bunga-bunga warna merah dan hijau 

dikembalikan pada saksi Marta Dwi Putri. 

- 1 (satu) lembar sarung warna ungu motif kotak-kotak dirampas untuk 

dimusnahkan. 

4.  Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 2500,- (dua ratus rupiah). 

Setelah mendengar keterangan terdakwa, keterangan saksi korban, 

saksi-saksi dan berdasarkan visum et repertum Hakim mempunyai 

keyakinan dan memberi putusan serta menyatakan terdakwa MARDIYO 

alias GONDES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana ” dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa 

anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya”, dan 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) 

subsidair 5 (lima) bulan kurungan. 

 

Analisis kasus 

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, 

pemeriksaan barang bukti serta Visum Et Repertum maka telah ditemukan 

fakta hukum bahwa terdakwa MARDIYO alias GONDES telah terbukti telah 

melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. 
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Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara 

kumulatif alternatif yaitu : 

· kesatu 

- Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) jo angka 1 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

- Subsidair melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 1 angka 1 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; atau 

· kedua 

- Primair melanggar Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; atau 

· ketiga 

- Primair  melanggar Pasal 285 KUHP 

- Subsidair melanggar Pasal 287 KUHP 

- Lebih subsidair melanggar Pasal 294 ayat (1) KUHP 

 

Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu primair dari Jaksa 

Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) jo angka 1 Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya : 

1. Setiap orang 

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau 

korporasi, sedangkan orang perseorangan berarti adalah orang secara 

individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa. 

Sedangkan yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang mempunyai 

hak dan tanggung jawab yang kepadanya di kenai pertanggungjawaban oleh 

setiap perbuatannya. 

Dalam kasus ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa yang 

bernama MARDIYO alias GONDES yang berdasarkan keterangan para 

saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan 

identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan Surat Dakwaan 

Penuntut Umum ternyata benar mereka adalah orang yang bernama 

Mardiyo, penduduk yang beralamat di Kp. Praon RT. 09/07 Nusukan, 
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Kecamatan Banjarsari, Surakarta. bahwa dengan demikian unsur yang 

pertama ”setiap orang” telah dapat terpenuhi. 

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain 

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki 

dan mengetahui akan akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan di dalam hukum pidana adalah 

menggunakan kekuatan fisik yang membuat orang tidak berdaya, sehingga 

memudahkan untuk melaksanakan perbuatan yang diinginkan. Pengertian 

yuridis ”kekerasan” atau ”ancaman kekerasan” memaksa orang lain harus 

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

melainkan juga masuk dalam arti kejiwaan, paksaan kejiwaan tersebut 

sendiri disebut psikis. 

Dalam kasus ini saksi korban MARTA DWI PUTRI menerangkan bahwa 

terdakwa MARDIYO yang juga ayahnya sendiri telah memperkosa 5±  

(lima) kali, kira-kira tahun 2006 dan terakhir adalah bulan Mei atau Juni 

2007, sewaktu ada di rumah kontrakan Kp. Praon RT.09/07 Nusukan, 

Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Pada waktu itu korban tidur bersama 

dengan kakaknya dan ayahnya, selanjutnya saksi dipaksa membuka celana 

dan ayahnya menindih diatas perut saksi dan alat kelamin terdakwa masuk 

ke dalam alat kelamin korban yang kemudian pantat terdakwa naik turun, 

sedangkan korban merasa kesakitan, tidak berapa lama sperma terdakwa 

dikeluarkan di luar vagina korban serta setiap menyetubuhi korban selalu 

disertai ancaman apabila melapor ke polisi korban akan dibunuhnya dan 

juga tidak boleh mengatakan kepada orang lain.  

Melihat kwalitas terdakwa adalah ayah korban yang telah mempunyai 

otoritas wibawa terhadap saksi, hal ini dapat dibuktikan bahwa korban tidak 

melaporkan kepada polisi atas kejadian tersebut setelah ada pesan dari 

terdakwa dan apabila melaporkan akan dibunuh, sehingga pemerkosaan 

tersebut dilakukan berulang kali yaitu ± 5 (lima) kali. Terdakwa 

berdasarkan keterangannya telah mengatakan mengakui telah menyetubuhi 
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anaknya yaitu Marta Dwi Putri akan tetapi tidak ada paksaan atau ancaman 

dan yang membuat menyetubuhi karena korban sudah tidak perawan lagi 

karena telah dinodai oleh pacarnya dan sering keluar malam. 

Bahwa berdasarkan adanya fakta korban selalu menceritakan 

peristiwa/kejadian ke ibunya serta kepada saksi Sri Nurhayati yaitu orang 

tua teman korban dimana korban sering main ke rumahnya. 

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.Pol:R/VER/60/V/2007/Poliklinik 

yang dibuat oleh Dr. Nariyana Dokter poliklinik Polwil Surakarta yang 

hasil pemeriksaannya menyimpulkan selaput dara robek lama nsampai 

dasar yang diakibatkan trauma benda tumpul. 

Berdasarkan keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan dan 

adanya bukti petunjuk serta keterangan terdakwa sebagaimana telah 

dipertimbangkan dengan adanya Visum Et Repertum atas nama korban 

MARTA DWI PUTRI. 

Bahwa berdasarkan adanya fakta hukum korban selalu menceritakan 

peristiwa/kejadian ke ibunya serta saksi II (Sri Nurhayati) yaitu orang tua 

teman korban dimana korban sering main ke rumahnya. Karena apabila 

seorang anak mengalami sesuatu pasti akan menceritakan kepada ibunya 

atau seseorang yang dianggap paling dekat dengannya, sebab seorang ibu 

adalah tempat untuk mengadu keluh kesah mengenai suatu masalah terlebih 

lagi saksi korban baru berusia 13 tahun keterangan kepada ibunya sebagai 

jeritan hati. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ” dengan sengaja 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau orang lain” telah dapat dipenuhi. 

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang terkandung 

dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa telah dapat dibuktikan 

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya. Karena unsur-unsur dalam dakwaan kesatu primair telah terbukti 

maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak digunakan.  
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Oleh karena itu dalam putusan kasus tersebut dinyatakan bahwa 

terdakwa MARDIYO alias GONDES telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”DENGAN SENGAJA 

MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK DIBAWAH UMUR 

UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” dan telah 

melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak.  

Selama dalam pemeriksaan di persidangan ternyata majelis Hakim 

tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan 

pemidanaan bagi terdakwa, maka selanjutnya untuk menjatuhkan pidana atas 

diri terdakwa akan dilihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi 

terdakwa. 

1. Hal-hal yang memberatkan 

-  Perbuatan terdakwa sangat tercela yaitu menodai anaknya sendiri 

yang mana terdakwa seharusnya justru harus melindungi 

- Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit yang 

mengatakan tidak adanya paksaan dan ancaman. 

2. Hal-hal yang meringankan 

-    Terdakwa belum pernah dihukum 

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan tidak akan 

mengulanginya lagi. 

Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur diatas serta berdasarkan 

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan saksi korban, maka Majelis 

Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan putusan pidana berupa pidana 

penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Putusan ini baik 

terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan 

dengan demikian putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. 
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B. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Mengadili 

Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri 

Surakarta yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana perkosaan 

terhadap anak kandung dimana Majelis Hakim menetapkan terdakwa 

MARDIYO alias GONDES dalam putusan Nomor 310/Pid.B/2007/PN.Ska 

telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 

9 (sembilan) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

subsidair 5 (lima) bulan kurungan, yang dalam hal ini lebih ringan dari 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu meminta agar Majelis Hakim memutus 

terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama 

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap 

ditahan dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) 

subsidair 6 (enam) bulan penjara. Walaupun putusan yang dijatuhkan kepada 

terdakwa tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi 

putusan tersebut dipengaruhi hal-hal yang memberatkan terdakwa yang 

diperoleh di dalam persidangan. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan 

oleh anggota Majelis Hakim yang mengadili kasus tersebut yaitu Bapak 

Ganjar Susilo, S.H (wawancara dengan penulis yang dilakukan pada hari 

Kamis tanggal 24 Januari 2008). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis berhasil memperoleh 

keterangan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

mengadili perkara tindak pidana perkosaan anak kandung. Adapun yang 

menjadi dasar pertimbangan hakim adalah sebagai berikut : 

1. Pembuktian 

a. keterangan para saksi, dalam kasus ini telah dihadirkan beberapa saksi 

yaitu: 

1)   saksi I Marta Arum Agustina yang tidak disumpah dan memberikan 

keterangan sebagai berikut : 
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- bahwa saksi tahu kalau ayahnya mau memperkosa adiknya yaitu 

Marta Dwi Putri, adapun kejadiannya pada hari Jum’at tanggal 4 

Mei 2007 sekitar jam 00.00 WIB di rumah kontrakan 

- bahwa  rumah tersebut beralamat di kampung Praon Rt. 09 Rw. 07 

Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta 

- bahwa pada waktu itu saksi tidur di kamar bersama ayah dan 

adiknya, adapun saksi tidur menghadap pintu posisi paling kanan, 

sedangkan adiknya berada di tengah dan ayahnya berada di atas 

kasur busa 

- bahwa saksi mendengar suara bilang ”emoh” dan saksi ditarik-tarik 

adik saksi tapi pura-pura tidur 

- bahwa pada waktu itu ayahnya bilang pada adik saksi ”kowe 

mlumaho wong arep dikandani bapake kok ora gelem” 

- bahwa adik saksi menjawab ”wegah ngandani sesuk wae nek wis 

awan, sesuk iseh ono wektu, aku ngantuk bengi-bengi kok gugah-

gugah 

- bahwa kejadiannya sangat terang sehingga jelas dan kelihatan apa 

yang dilakukan ayahnya terhadap adiknya 

- bahwa ayahnya telah melentangkan dan memegang bahu kanan 

dan paha adik saksi dan menarik paksa keluar rumah pada waktu 

itu ayah tidak pakai baju tapi pakai celana 

- bahwa adiknya mengatakan sudah 2 (dua) kali diperkosa oleh 

ayahnya yaitu bulan Desember 2006 dan yang kedua pada bulan 

Mei 2007 

- bahwa tidak melapor karena takut diancam kalau melaporkan akan 

dibunuh kami berdua 

- bahwa ibu bekerja di Jakarta dan sudah tahu peristiwa itu dan 

bilang yang sudah ya sudah sedangkan saksi ikut nenek di 

Karanganyar 

- bahwa saksi pernah juga akan diperkosa pada waktu itu ditanya 

oleh ayahnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan 
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Tomo (pacarnya), oleh saksi dijawab tidak pernah terus ayah 

bilang  kalau belum pernah ”tak cobane” dan ayah memaksa 

melepas celana saksi dan saksi langsung keluar rimah 

2)  saksi II Sri Nurhayati yang telah disumpah memberikan keterangan 

sebagai berikut : 

- bahwa saksi tahu pada hari Jum’at tanggal 4 Mei 2007 sekitar jam 

03.00 WIB, saksi bersama Hartomo mau mengembalikan kalung 

Putri yang tertinggal di rumah kost terdakwa dan mengetuk pintu 

serta dijawab dari dalam ”besuk saja” tak berapa lama Putri 

menyusul membonceng karena takut maka kami bertiga 

berboncengan dan menceritakan telah diperkosa oleh ayahnya 

sendiri yaitu terdakwa Mardiyo 

- bahwa katanya telah diperkosa berulang-ulang lebih dari satu kali 

- bahwa umur Putri kira-kira 13 (tiga belas) tahun 

- bahwa saksi langsung membawa ke rumah pak RT serta 

melaporkan kejadian yang menimpa Putri tersebut 

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban, hanya 

Putri teman anak saksi 

3)  saksi III Hartomo bin Harwadi yang telah disumpah menerangkan 

sebagai berikut : 

- bahwa saksi tahu permasalahan kalau Putri (korban) telah 

diperkosa oleh ayahnya terdakwa Mardiyo 

- bahwa pada waktu itu mau mengembalikan kalung Putri yang 

ketinggalan di kost Mbak Nur (saksi II) 

- bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2007 saksi di 

rumah menjemput Putri di kost-kostan tapi Putri tidak mau pulang 

selanjutnya saksi pulang ke Praon dan ternyata Putri diajak pulang 

oleh bapaknya yaitu Mardiyo (terdakwa) 

- bahwa yang menyuruh menjemput saksi adalah terdakwa 

- bahwa pada jam 00.00 WIB saksi sedang nongkrong bersama 

teman-temannya datanglah Arum kakak Putri menangis 
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mengatakan ”Tom tolonglah Putri arep diperkosa bapak di gowo 

ning omahe mbahe” tidak berapa lama datanglah Putri sambil 

menangis dan ketakutan 

- bahwa selanjutnya saksi mengajak ke rumah kostnya dan 

menceritakan kepada Mbak Nur bahwa Putri telah diperkosa 

bapaknya  

- bahwa mendengar cerita tersebut Mbak Nur bersama saksi 

melabrak rumah Mardiyo (terdakwa) dan mengatakan apakah 

benar memperkosa anaknya dan dijawab oleh terdakwa membantah 

dan bersumpah tidak pernah memperkosa 

- bahwa postur tubuh Putri dengan Arum (kakaknya) lebih tinggi 

besar dan berkulit lebih kuning daipada kakaknya (Arum) 

- bahwa saksi adalah pacarnya bertujuan mengembalikan kalung 

adalah untuk menyelidiki apa benar Putri telah diperkosa bapaknya  

4)  saksi IV Hartatik binti Kaswadi yang telah disumpah menerangkan 

sebagai berikut : 

- bahwa kejadian pada hari Jum’at tanggal 4 Mei 2007 sekitar jam 

03.00 WIB, kakak Putri yang bernama Arum datang ke rumah 

dengan wajah ketakutan  

- bahwa Arum sembunyi di kamar saksi dan terdakwa sempat 

mencari dan dijawab oleh saksi tidak ada 

- bahwa Putri akan pulang takut dan akhirnya pulang pada pagi 

harinya 

5)  saksi V Kismarjanto bin Sukaryo yang telah disumpah memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

- bahwa kejadiannya tanggal 4 Mei 2007 sekitar jam 06.00 WIB, ada 

warga yang melapor kalau Mardiyo (terdakwa) telah memperkosa 

anaknya sendiri 

- bahwa setelah mendapat laporan tersebut selaku ketua RT 

mengumpulkan warga untuk membahas permasalahan yang 
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dihadapi Putri namun sekitar jam 14.00 WIB polisi datang dan 

menangkap terdakwa 

- bahwa Mardiyo (terdakwa) mempunyai 2 (dua) anak yaitu Marta 

Arum Agustina dan Marta Dwi Putri 

- bahwa yang melapor ke saksi adalah Putri (korban) bersama Sri 

Nur (saksi II)  

- bahwa keluarga terdakwa sering ribut dan sering berpisah namun 

kadang-kadang krmbali lagi dan istrinya pergi bekerja 

6)  saksi VI Marta Dwi Putri (korban) yang tidak disumpah memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

- bahwa saksi tidak bersekolah karena orang tuanya tidak 

mempunyai uang untuk membayar sekolah 

- bahwa yang sering di rumah adalah ayah, kakak dan saksi sendiri 

sedangkan ibu bekerja di jakarta 

- bahwa saksi pernah ditiduri ayahnya sebanyak 5 (lima) kali dengan 

paksa kira-kira tahun 2006 pada bulan Desember pada siang hari 

dan malam hari 

- bahwa saksi dipaksa di suruh buka celana sedangkan posisi 

ayahnya di atas perut saksi dengan alat kelamin masuk ke alat 

kelamin saksi 

- bahwa pantatnya naik turun dan saksi merasa kesakitan serta 

sperma bapak dikeluarkan di luar vagina 

- bahwa saksi diancam kalau bilang pada orang lain nanti akan 

dibunuh 

- bahwa terakhir diperkosa ayahnya kira-kira pada bulan Mei atau 

Juni 2007 di rumah kontrakan di kampung Praon RT.09/07 

Nusukan, kecamatan Banjarsari, Surakarta 

- bahwa apabila saksi bersama kakaknya melapor kepolisi dan setiap 

memperkosa selalu mengancam akan membunuh 

- bahwa pada waktu memperkosa nafas bapak terengah-engah dab 

sesudahnya kelihatan capek, dan benar barang bukti celana dalam 
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tersebut milik saksi, sedangkan sarung tersebut milik bapaknya 

yang dipakai pada malam itu 

- bahwa saksi pernah di visum di poliklinik Polwil Surakarta 

7) saksi VII Rukmini yang telah disumpah memberikan keterangan 

sebagai berikut : 

- bahwa saksi tidak tahu kalau anaknya diperkosa oleh ayahnya 

- bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah ditelpon tetangganya 

yang bernama Pondiyah pada tanggal 7 Mei 2007 yang 

mengatakan kalau suami saksi meninggal dunia kasihan anak-anak 

tidak ada yang mengurus 

- bahwa saksi bekerja sebagai baby sister di luar kota dan pulang 

beberapa bulan sekali 

- bahwa setelah mendengar kalau suami saksi memperkosa anaknya 

sendiri saksi kaget dan marah 

- bahwa saksi belum menanyakan, sedangkan kakaknya yang 

bernama Arum pernah cerita hat tersebut karena saksi punya 

tekanan daran tinggi jadi mereka takut melaporkan kejadian 

tersebut pada saksi 

Keterangan saksi yang telah disumpah mempunyai kekuatan 

pembuktian bersifat bebas, tidak sempurna dan tidak mengikat sedangkan 

keterangan saksi tanpa sumpah hanya sebagai petunjuk untuk 

menguatkan keyakinan hakim. 

b. Barang bukti berupa : 

- 1 (satu) buah celana dalam bunga-bunga warna coklat hijau 

- 1 (satu) buah sarung warna ungu bermotif kotak-kotak 

- Visum Et Repertum No. Pol R/ VER/60/V/2007/Poliklinik yang dibuat 

oleh Dr. Nariyana dari ahli poliklinik Polwil Surakarta yang hasil 

kesimpulannya ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar yang 

disebabkan kena benda tumpul. 

c. keterangan terdakwa yaitu Mardiyo alias Gondes yang merupakan ayah 

kandung korban 
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Dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta 

Visum Et Repertum  maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dari 

peristiwa tersebut yang akan menentukan Majelis Hakim untuk menjatuhkan 

putusan dalam mengadili perkara tindak perkosaan tersebut. 

 

2. Keyakinan Hakim  

 Hakim dalam menjatuhkan putusan selain didukung dengan data-

data yang berupa pembuktian dipersidangan, hakim juga mempunyai 

kebebasan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada 

terdakwa. Hal-hal tersebut yang akan membentuk keyakinan hakim dalam 

menjatuhkan putusan. 

 Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menangani kasus tindak 

pidana perkosaan terhadap anak kandung tersebut dalam menjatuhkan 

pidana telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu 

perbuatan terdakwa sangat tercela karena menodai anaknya sendiri sehingga 

menyebabkan masa depan anak menjadi suram, selain itu saat di 

persidangan terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit yang 

mengatakan tidak adanya paksaan dan ancaman.Yang menjadi 

pertimbangan lainnya adalah yang meringankan terdakwa yaitu selama 

dalam persidangan terdakwa berkelakuan baik, terdakwa belum pernah 

dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan 

mengulanginya. Hal-hal inilah yang akan membentuk keyakinan hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa.  

 Selain kebebasan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana, hal lain yang dapat membentuk keyakinan 

hakim adalah pengalaman, pendidikan dari seorang hakim. Seorang hakim 

yang mempunyai pendidikan tinggi dan banyak pengalaman dalam 

menangani kasus-kasus di pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana 

kesusilaan, maka beliau dapat membandingkan antara kasus yang satu 

dengan yang lain sehingga dapat mempermudah dalam penjatuhan putusan 
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terhadap kasus yang saat ini sedang ditangani mengenai berat ringannya 

hukuman. 

 Walaupun kebanyakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa 

masih lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi hal ini 

sudah melalui proses perundingan dan musyawarah yang dilakukan Majelis 

Hakim sebelum putusan tersebut dijatuhkan. Musyawarah tersebut 

dilakukan agar nantinya putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan 

dalam masyarakat. Namun kebanyakan meskipun terdakwa sudah dijatuhi 

hukuman yang berat keluarga korban seringkali masih merasa belum puas 

terhadap hukuman yang dijatuhkan, mereka menginginkan terdakwa 

dihukum yang seberat-beratnya.  
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian di muka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak 

kandung adalah meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam 

meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai 

dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana 

yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang 

melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa 

hukuman. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor : 

310/Pid.B/2007/PN.Ska mengenai kasus perkosaan terhadap anak 

kandung yang menjatuhi pidana kepada terdakwanya dengan pidana 

penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Hakim 

menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa telah melanggar 

ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Semua unsur-unsur dalam pasal 

tersebut telah terpenuhi dan terdakwa telah dapat dibuktikan secara 

sah dan meyakinkan telah melanggar pasal tersebut. 

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili 

tindak pidana perkosaan anak kandung adalah : 

a. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan adalah adanya pembuktian yang merupakan 

unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam 

menentukan berat ringannya pemidanaan. Pembuktian tersebut 

yang akan menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan 

putusan.  
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b. Selain pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan adalah faktor yang ada dalam dirinya 

dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, 

pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya. Hal tersebut akan 

mendasari kebebasan hakim dalam memberikan putusan di 

persidangan. Selain adanya kebebasan yang dimiliki oleh hakim, 

pendidikan dan pengalaman dalam mengadili banyak kasus dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengadili 

perkaranya. 

c. Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan hakim inilah yang 

akan mempengaruhi berat ringannya putusan yang dijatuhkan 

kepada terdakwa.  

 

B. Saran-saran 

1. Majelis Hakim Pengadilan Surakarta seharusnya memberikan saksi 

pidana yang lebih berat karena seorang terdakwa perkara tindak pidana 

kesusilaan khususnya dalam tindak pidana perkosaan yang korbannya 

adalah anak kandungnya sendiri harus mendapatkan pidana yang 

setimpal mengingat perbuatan terdakwa tersebut akan merusak masa 

depan anak dan akan mengakibatkan terganggu jiwanya serta 

perkembangan dari korban. Hal ini dimaksudkan agar efek penjeraan 

dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan 

mengulangi perbuatannya yang sama di kemudian hari.  

2. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai salah satu penegak hukum, 

Hakim hendaknya benar-benar memperhatikan tuntutan dari rasa 

keadilan yang muncul dalam kasus perkosaan terhadap anak kandung 

yang mendapat sorotan dari masyarakat mengenai putusan yang 

dijatuhkan oleh Hakim, karena masyarakat belum merasakan suatu 

keadilan yang benar-benar nyata antara perbuatan yang telah dilakukan  
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dengan akibat yang telah ditimbulkan. Hal ini dikarenakan putusan 

yang dijatuhkan kepada terdakwa masih lebih ringan dari dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum. 
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