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Kata Pengantar

Kasus perkosaan banyak diberitakan dalam beberapa kurun waktu
terakhir. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan) melaporkan bahwa perkosaan sebagai bentuk kekerasan
seksual yang paling banyak diberitakan. Sebanyak 34% dari sembilan
media mengabarkan kasus perkosaan dalam kurun Januari hingga Juni
2015. Pemberitaan semakin marak paska YY secara tragis diperkosa dan
dibunuh oleh 14 laki-laki di Palembang.
Perkosaan merupakan kasus yang banyak terjadi setidaknya dalam kurun
tiga tahun terakhir. Dalam laporan tahunannya, Komnas Perempuan
mengumumkan sebanyak 2.399 (72%) kasus perkosaan terjadi di
tahun 2015. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan data dua tahun
sebelumnya. Pada tahun 2014, Komnas mencatat terdapat 2.183 (56%)
kasus perkosaan pada tahun 2013, dan 1.074 (23%) perkara perkosaan
pada tahun 2012.
Maraknya kasus perkosaan sayangnya tidak diimbangi dengan penegakan
hukum yang optimal. Berdasarkan data Kejaksaan, penuntut umum di
seluruh Indonesia hanya mampu menuntut 92 dari 281 (32%) perkara
perkosaan di tahun 2014. Ironisnya, sebanyak 74 dari 92 kasus tersebut
masih dalam proses dan baru terselesaikan pada tahun selanjutnya.
Penanganan perkara perkosaan oleh Kejaksaan justru mengalami
penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013,
Kejaksaan justru dapat menangani 98 dari 283 (34%) dari perkara
perkosaan yang diterimanya.
Salah satu kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perkosaan
adalah rumusan pasal yang sudah usang jika dibandingkan dengan
perkembangan di berbagai negara. Kritik atas rumusan tindak pidana
perkosaan saat ini dibahas dalam buku ini dengan memberikan bukti
atau contoh penerapannya dalam kasus-kasus nyata.
Dalam buku “Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan”,
peneliti MaPPI FHUI selanjutnya mengulas berbagai pengaturan dan
iii

perkembangan rumusan tindak pidana perkosaan. Dengan demikian,
para pihak yang berkepentingan dapat mempelajari dan memilih
alternatif kebijakan untuk mengatur pasal perkosaan.
Saat ini, DPR sedang membahas dan akan mengesahkan Rancangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) serta Rancangan
Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Buku
ini diharapkan dapat menyumbangkan gagasan dan turut berkontribusi
dalam mereformasi pengaturan tindak pidana perkosaan pada
pembahasan kedua rancangan peraturan tersebut.
Kami menyadari bahwa pembahasan atas rumusan RUU PKS masih
menggunakan darft rancangan 13 Agustus 2016. Oleh karenanya,
komentar beberapa hal terkait RUU PKS, misalnya unsur “pemaksaan
hubungan seksual”, menjadi kurang relevan. Namun demikian, beberapa
ulasan tentunya akan tetap menarik dan bermanfaat untuk dipelajari.
MaPPI FHUI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak,
terutama Australia Partnership for Justice (AIPJ), yang turut mendukung
penyusunan buku ini. Terima kasih pula kepada seluruh narasumber
yang diwawancarai maupun menyampaikan saran dan masukan pada
forum diskusi terbatas yang dilakukan selama April hingga September
2016. Berbagai upaya melengkapi, memperbarui, serta menyebarluaskan
gagasan yang ada dalam buku ini akan kami terima dengan senang hati
dan penuh semangat.
Tabik.
Jakarta, 7 Desember 2016
Choky R. Ramadhan S.H., LL.M.
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Kata Sambutan

Australia Indonesia Partnership for Justice sangat terkesan melihat
organisasi seperti MaPPI FHUI terus mengembangkan penelitiannya
terkait analisis putusan, dalam hal ini tentang kekerasan seksual. Kami
juga sangat terkesan bahwa riset analisis putusan tentang kekerasan
seksual tersebut bisa dilaksanakan karena terbukanya informasi mengenai
putusan pada Direktori Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini, banyak
ditemukan beberapa kasus yang cukup mengejutkan.
Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, perempuan sebagai korban
justru sering mendapatkan viktimasi, hal ini lah yang membut korban
lebih memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya. Terlebih
lagi, laki-laki sebagai pelaku cenderung sering dibela dengan dasar
normal sosial yang mengatur tentang perilaku laki-laki dan perempuan
di masyarakat.
Penelitian ini memaparkan beberapa celah kekurangan yang ada
dalam hukum pidana Indonesia tentang Perkosaan. Rekomendasi yang
diberikan bertujuan untuk mereformasi hukum tentang perkosaan agar
lebih mengedepankan hak-hak korban dan dampak yang ditimbulkan
korban. Reformasi hukum tersebut tidak akan berjalan tapi dukungan
dari aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk memastikan bahwa
pelaku kekerasan seksual ditindak sesuai hukum yang berlaku,
Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi adanya inkonsistensi dalam
berbagai putusan tentang kekerasan seksual yang merefleksikan biasbias dalam penanganan kasus kekerasan seksual, yang berujung pada
viktimisasi terhadap perempuan. Bias-bias tersebut pun terjadi di berbagai
negara, tak terkecuali Australia. Hal baik dalam peneltian ini adalah
bahwa semangat untuk mereformasi hukum tentang perkosaan telah ada,
dimana aparat penegak hukum lebih terbuka akan permasalahan ini dan
bersedia mendiskusikan tentang bias-bias tersebut dengan sensitivitas
yang lebih baik dari sebelumnya. Kami berharap penelitian ini akan
membawa reformasi bagi hukum perkosaan di Indonesia.
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Kami mengapresiasi kerja keras MaPPI FHUI dalam penelitian ini, dengan
melibatkan banyak pihak termasuk di dalamnya laki-laki bersama-sama
memberikan rekomendasi bagi pembaharuan hukum tentang perkosaan
di Indonesia untuk memastikan terjaminannya perlindungan perempuan
dari berbagai jenis kekerasan seksual
Jakarta, 7 Desember 2016

Craig Ewers
Pimpinan Proyek Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan
(Australia Indonesia Partnership for Justice)
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Bab I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia setiap tahun
semakin meningkat1, kekerasan fisik menduduki peringkat pertama
disusul oleh kekerasan seksual. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas
Perempuantertanggal 7 Maret 20162, dinyatakan bahwa pada tahun 2015,
kekerasan seksual dalam rumah tangga atau relasi domestik atau ranah
personal3menempati peringkat kedua setelah kekerasan fisik yaitu sebesar
3.325 kasus atau sebesar 30%. Dalam konteks ini, bentuk kekerasan
seksual tertinggi adalah perkosaan yaitu sebesar 72% atau sekitar 2.399
kasus, pencabulan sebanyak 18% atau 601 kasus dan pelecehan seksual
5% atau 166 kasus.4
Hal yang lebih miris justru terjadi dalam ranah komunitas5,
kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi
terhadap perempuan yaitu mencapai 5.002 kasus pada tahun 2015.6Bentuk
kekerasan seksual tersebut antara lain perkosaan sebanyak 1.657 kasus,
pencabulan sebanyak 1.064 kasus, pelecehan seksual sebanyak 268 kasus,
Berdasarkan Catatan Tahunan 2016 Komnas Perempuan dinyatakan bahwa
sejak 2010 angka kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun terus meningkat.
Komnas Perempuan (1), Catatan Tahunan Edisi Launching 7 Maret 2016, hlm 1, diakses di http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/KOMNASPEREMPUAN-_-CATATAN-TAHUNAN-2016edisi-Launching-7-Maret-2016.pdf pada
11 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.
1

2

Ibid.

3

Kekerasan seksual dalam ranah personal diartikan dilakukan oleh orang yang memi-

liki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan maupun relasi intim dengan korban.Ibid.
4

Ibid.

Kekerasan seksual dalam ranah komunitas diartikan sebagai pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan darah atau hubungan perkawinan
Ibid.
5

6

Ibid.

1

kekerasan seksual lain sebanyak 130 kasus, dan kasus lainnya sebesar 55
kasus.7
Dalam Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)8, kekerasan terhadap perempuan
diartikan sebagai segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat
atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau
penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan,
pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi
dilingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi9, salah satu
bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual
tidak hanya terjadi secara fisik tapi juga secara verbal dan mental dimana
seringkali kekerasan fisik, verbal dan mental mendahului terjadinya
kekerasan seksual.10 Sehubungan dengan hal tersebut, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah kekerasan
seksual. Namun, yang digunakan istilah adalah Kejahatan terhadap
Kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV dari Pasal 281 hingga Pasal 303.
Di dalam kategori Kejahatan terhadap Kesusilaan, dalam Pasal 285
KUHP diatur mengenai perkosaan yang berbunyi sebagai berikut
“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan
7

Ibid.

Declaration on the Elimination of Violence against Women, A/RES/48/104,
85th plenary meeting, 20 December 1993. Declaration on the Elimination of Violence
against Women atau yang lebih dikenal dengan sebutan DEDAW adalah dokumen internasional pertama yang secara komprehensif mengatur tentang hak-hak perempuan dalam
kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dan keluarga. Konvensi ini juga sering disebut
sebagai Bill of Right for Women disahkan pada 18 Desember 1979 setelah dirumuskan oleh
Kelompok Kerja dalam Komisioner PBB dan musyawarah besar kelompok kerja Majelis
Umum PBB dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1979, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm , diakses pada 23 November 2016, Pukul 11.00 WIB.
8

United Nations, Declaration on The Elimination of Violence against Women,
(A/RES/48/104 85th Plenary Meeting, 20 December 1993), Pasal 1 dan Pasal 2, diunduh
melalui http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm, diakses pada 13 Oktober
2016
9

Lidwina Inge Nurtjahyo, “Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual”
dalam Sulistyowati Irianto (ed), Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 383-384.
10

2

pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
Dari pasal tersebut, terlihat bahwa perkosaan mensyaratkan adanya
kekerasan atau ancaman kekerasan dan membatasi korban hanya pada
perempuan yang statusnya berada di luar perkawinan. Pasal 285 KUHP
juga menggunakan unsur ‘persetubuhan’ dalam rumusannya, yang
diartikan sebagai perbuatan masuknya penis ke vagina11.
Pengaturan perkosaan dalam Pasal 285 KUHP mendapat banyak
kritik dari para pemerhati perempuan. Pertama, aturan tersebut belum
menjamin perlindungan terhadap perempuan karena hanya mengatur
perkosaan yang terjadi di luar pernikahan, sehingga dapat dimaknai
bahwa seorang istri tidak berhak secara hukum menolak hubungan
seksual dari suaminya.12 Kedua, tindakan persetubuhan terhadap
perempuan di luar nikah yang tidak berdaya atau dalam keadaan pingsan
tidak secara spesifik dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan
atau diatur dalam pasal lain, yang berdampak pada adanya perbedaan
ancaman hukuman.13Ketiga, mengenai unsur persetubuhan dalam
Pasal 285 KUHP yang hanya mencakup perbuatan masuknya penis ke
vagina, pada beberapa literatur bahkan mengharuskan adanya sperma
yang keluar di dalam vagina saat penetrasi, definisi yang sempit tersebut
mengesampingkan perkosaan dalam bentuk lain, misalnya oral, anal dan
sebagainya.14 Sebagai contoh, apabila pada pembuktian tidak terdapat
sperma sebagai syarat persetubuhan, maka perkosaan dianggap tidak
Hal ini tercatat dalam berbagai penjelasan KUHP salah satunya dalam R.Soesilo,
Kitab Undang-undnag Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap
Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 209.
11

Ratna Batara Munti, Wacana Seksualitas dalam Sistem Hukum di Indonesia,
dalam Irwan M. Hidayana dkk, Seksualitas: Teori dan Realitas, (Jakarta: Program Gender
dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan the Ford Foundation, 2004), hlm. 384.
12

Wirjono Prodjodikoro (1), Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,
(Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.119
13

Ratna Batara Munti, Iit Rahmatin, Veni Siregar, Adery Ardhan Saputro, Bela
Annisa, Siti Lestari, dan Khusnul Anwar, “Definisi dan Re-definisi tentang Kekerasan
Seksual” dalam Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky R. Ramadhan (eds), Kekerasan
Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan, (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Pemantau
Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI dan LBH APIK, 2016, 2016), hlm. 23.
14

3

terbukti, sehingga memenuhi ketentuan pasal lain misalnya pencabulan15
yang ancaman pidananya lebih ringan.16
Keempat, ditempatkannya tindak pidana perkosaan pada bab
mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dan bukan sebagai kejahatan
atas integritas tubuh perempuan, pun menimbulkan masalah tersendiri.
Perempuan pada akhirnya dianggap seolah-olah tidak memiliki otoritas
atas tubuh mereka sendiri. Kelima, dengan melimitasi sarana melakukan
perkosaan pada unsur kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, tindak
pidana perkosaan ditafsirkan seolah-olah hanya dapat terjadi apabila ada
kekerasan fisik dan/atau ancaman kekerasan fisik. Ketentuan ini tidak
menjangkau korban-korban dengan keterbatasan fisik dan mental yang
tidak mampu menolak perbuatan pelaku.17
Pengaturan mengenai perkosaan yang dapat dikatakan tradisional
ini sebenarnya dahulu juga berlaku pada beberapa negara misalnya
Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa. Namun ketentuan
tradisional tersebut telah diganti dan direformasi sebagai jawaban dari
kritik-kritik yang dilontarkan para pemerhati perempuan. Di Amerika
Serikat perkosaan tidak lagi hanya diartikan sebagai perbuatan penetrasi
penis ke vagina, unsur kekerasan dan atau ancaman kekerasan pun
diperluas termasuk didalamnya kekerasan psikis.18 Perubahan definsi
Perbuatan Cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang diterjemahkan oleh R.
Soesilo sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan
keji, yang semua masuk ke dalam lingkungan nafsu bilahi kelamin, misalnya ciumciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.
Persetubuhan juga masuk ke dalam definisi perbuatan cabul, akan tetapi dalam KUHP
memiliki pengaturan tersendiri, yaitu Pasal 285 KUHP. Pasal 289 KUHP memuat
ancaman pidana yang lebih rendah dari ketentuan Pasal 285 KUHP, yaitu maksimal 9
tahun penjara, dimana Pasal 285 KUHP mengatur ancaman pidana maksimal 12 tahun
penjara.
15

16

Ibid.

Tanpa Nama (2). Penuhi Hak Korban Perkosaan dalam Kekerasan Seksual:
Dimana Tanggung Jawab Negara, Perempuan bergerak, Edisi 1 Januari-Maret 2012, hlm. 5
17

Carol E. Tracy, Terry L. Fromson, Jennifer Gentile Long, & Charlene Whitman,
“Rape and Sexual Assault in the Legal System”, presented to the National Research Council
of the National Academies: Panel on Measuring Rape and Sexual Assault in the Bureau of
Justice Statistics Household Surveys Committee on National Statisticsl, 5 Juni 2012, hlm.
6, diakses di http://www.womenslawproject.org/resources/Rape%20and%20Sexual%20
Assault%20in%20the%20Legal%20System%20FINAL.pdf pada 24 November 2016 pukul
18

4

tersebut dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan pengaturan
berdasarkan gender dan status perkawinan.19Reformasi hu um tentang
perkosaan juga terjadi di negara-negara Uni Eropa. Namun tidak semua
negara-negara di Uni Eropa menerapkan hukum tentang perkosaan
secara seragam, berikut beberapa perkembangan definisi perkosaan di
Uni Eropa20.

Tabel 1.1 Pengertian Perkosaan dan Kekerasan dan Ancaman
Kekerasan di Uni Eropa
No

Negara

Definisi Perkosaan

Definisi Kekerasan
atau Ancaman Kekerasan

1

Austria
Austrian Penal Code
article 201

Paksaan semua aktivitas seksual yang setara
dengan koitus

Dengan kekerasan,
pelanggaran terhadap
kebebasan orang lain,
ancaman kekerasan
atau kematian

2

Belgian Criminal Code
(1989) article 375

Segala perbuatan
penetrasi seksual tanpa
konsen

Tanpa konsen diartikan: dengan kekerasan,
paksaan atau tipu daya
atau korban difabel
baik fisik maupun
mental

3

Bulgaria
Bulgarian Criminal Code
article 152

Perbuatan senggama
dengan perempuan
tanpa konsennya

Dengan kekerasan atau
ancaman atau membuatnya tidak berdaya

14.00 WIB.
19

Ibid, hlm. 4.

Diolah berdasarkan data Barometer on Rape in The EU 2013, The
European Women’s Lobby (EWL), file:///C:/Users/asus/Downloads/ewl_barometre_
final_11092013%20(3).pdf, diakses pada 12 Oktober 2016 pukul 19.00 WIB
20

5

No

Negara

Definisi Perkosaan

4

Kroasia
The New Croatian Penal
Code Article 152, 153,
154

Tidak ada penyebutan
eksplisit pada pasal,
namun dalam penjelasan
Pasal 152 dinyatakan
“persetubuhan tanpa
konsen”, pada edisi khusus Penal Code: setiap
perbuatan yang disetarakan dengan penetrasi
vagina, anal dan oral
dengan bagian tubuh
atau objek lain

Dengan paksaan atau
ancaman kekerasan
terhadap kehidupan
seseorang atau orang
lain

5

Cyprus

persetubuhan melawan hukum terhadap
perempuan dengan
atau tanpa konsen

Jika konsen tersebut
didapatkan dengan
kekerasan atau ancaman

6

Republik Ceko
A new Penal Code No
40/2009 artikel 185

Kontak seksual secara
paksa

Dengan kekerasan,
ancaman kekerasan
atau ancaman fisik
atau dilakukan
terhadap orang yang
tidak berdaya

7

Denmark
Danish Penal Code
Artikel 216

Penetrasi non konsensual, yang bisa
diaplikasikan kepada
pentrasi lainnya selain
persetubuhan. dapat
juga terjadi pada
persetubuhan kelamin
sejenis

Dengan paksaan
atau kepada difabel
atau kepada orang
yang tidak berdaya

8

Estonia
Penal Code Artikel
141

Persetubuhan tanpa
persetujuan (baik lakilaki maupun perempuan)

Dengan paksaan
atau mengambil
kesempatan kondisi
korban tidak berdaya

6

Definisi Kekerasan
atau Ancaman Kekerasan

No

Negara

Definisi Perkosaan

Definisi Kekerasan
atau Ancaman Kekerasan

9

Finlandia

Terdapat tiga kategori pemerkosaan
berdasarkan tingkat
kekejaman kekerasan
fisik yang digunakan
pelaku:
- Lesser degree
rape
- Coercion into
sexual intercourse
- Aggravated
rape
Unsur konsen tidak
ada dalam rumusan
pasal

Jika kekerasan
dan atau ancaman
kekerasan sangat
sedikit maka pebuatan dianggap Lesser
degree rape yang
merupakan delik
aduan

10

Perancis
French Penal Code
Artikel 222-23

Segala jenis penetrasi
seksual,
tidak ada unsur konsen dalam rumusan
pasal

Dengan kekerasan,
paksaan atau ancaman

11

Hungaria

Penetrasi seksual baik
terhadap perempuan
maupun laki-laki

Dengan kekerasan
atau ancaman
kekerasan fisik atau
terhadap nyawa

12

Italia
UU No 66/1996
Artikel 609bis

Paksaan perbuatan
seksual

Dengan kekerasan,
ancaman atau relasi
kuasa

13

Belanda

Paksaan hubungan
seksual

Dengan kekerasan,
ancaman kekerasan,
atau korban tidak
mampu memberikan persetujuan,
atau relasi kuasa

14

Romania

Hubungan seksual
baik sejenis maupun
berlawanan jenis kelamin yang bertentangan dengan keinginan
korban

Dengan paksaan
atau pengambilan
kesempatan kondisi
korban yang tidak
berdaya

7

No

Negara

Definisi Perkosaan

Definisi Kekerasan
atau Ancaman Kekerasan

15

Spanyol

Kekerasan seksual
melanggar kebebasan
orang lain termasuk
penetrasi vagina, anal,
oral atau penetrasi
bagian tubuh lain atau
objek lain

Dengan kekerasan
atau intimidasi

16

Inggris Raya

Kekerasan seksual
termasuk penetrasi
vagina, anal, oral
atau penetrasi bagian
tubuh lain atau objek
lain

Dijabarkan kondisi
tanpa konsen:
- Seseorang dalam
pengaruh alkohol atau obatobatan
- Tertidur
- Dengan kekerasan
- Atau ancaman
kekerasan
- Persetujuan
berdasarkan
paksaan

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar negara di Uni Eropa telah
mengatur secara eksplisit bahwa perkosaan tidak hanya dibatasi pada
unsur ‘persetubuhan’ semata, yaitu penetrasi penis ke vagina, namun
juga melingkupi berbagai bentuk penetrasi lainnya. Selain itu, perkosaan
juga diatur untuk tidak hanya terjadi pada perempuan. Belanda, Italia
dan Inggris Raya tercatat sebagai negara-negara yang cukup progresif
dalam mengatur tindak pidana perkosaan.21 Ketiga negara tersebut
mengatur secara jelas bahwa yang dimaksud sebagai perkosaan tidak
hanya berupa penetrasi vagina ke penis, namun semua penetrasi seksual
bahkan tanpa menggunakan bagian tubuh, misalnya menggunakan alat
atau benda kepada organ seksual juga dapat disebut perkosaan. Mengenai
unsur kekerasan dan ancaman kekerasan Belanda, Italia dan Inggris Raya
mengatur bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tidak hanya dalam
bentuk fisik namun juga psikis.
21

Ibid.
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Rumusan perkosaan yang telah diterapkan Amerika Serikat dan
sebagian negara-negara di Uni Eropa mengenai perkosaan juga sejalan
dengan pengertian perkosaan yang direkomendasikan oleh World Health
Organization (WHO). Menurut WHO, perkosaan bukan hanya penetrasi
penis ke vagina, tetapi juga penetrasi alat tubuh lain (misalnya jari, lidah
atau alat) ke vagina. Penetrasi penis ke selain vagina (misalnya mulut,
anus) juga dikategorikan sebagai perkosaan.22
Perumusan yang progresif seperti yang telah diterapkan di
berbagai negara tersebut belumberlaku diIndonesia. Sampai dengan
saat ini Indonesia tidak mempunyai pengaturan eksplisit mengenai
definisi persetubuhan dalam Pasal 285 KUHP. Penegak hukum
hanya menggunakan intepretasi para ahli hukum (doktrin) ataupun
yurispudensi pengadilan Belanda yang dirumuskan berpuluh-puluh
tahun lalu.23Akibatnya, jika terdapat kasus dimana perempuan ataupun
anak dipaksa untuk memenuhi keinginan seksual laki-laki dengan bentuk
perbuatan lain, maka terhadap pelaku tidak dapat dikenakan hukuman
perkosaan.24 Seharusnya penegak hukum tidak hanya melihat perkosaan
sebatas penetrasi penis ke vagina semata, tetapi juga melihat proses dan
dampaknya terhadap korban25. Erna Sofwan Sjukrie yang merupakan
salah satu staff ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menilai definisi unsur persetubuhan perlu diperluas
dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, karena kerancuan
norma dan tidak jelasnya intepretasi persetubuhan mengakibatkan
inkonsistensi dalam mengartikan unsur persetubuhan oleh penegak
hukum.26 Demi kepastian hukum dalam penegakan perkara tindak pidana
Etienne G. Krug, et al, World Report On Violence and Health, (Jenewa: World
Health Organization, 2002), hlm. 149, diakses di http://www.who.int/violence_injury_
prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf pada 13 Okotober 2016 pukul 13.00
WIB
22

23

Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky R. Ramadhan (eds), op.cit, hlm. 236.

24

Irianto, op.cit., hlm. 403.

Tanpa Nama (1). “Rasa Aman: Hak Konstitusional Tiap Warga Negara” dalam
Buletin Perempuan bergerak edisi 1, januari-maret 2012, hlm. 12,
25

Bela Annisa dalam “Penafsiran Unsur ‘Persetubuhan’ pada Pasal Kejahatan
Seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan
Anak” dalam Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky R. Ramadhan (eds.), op.cit., hlm 205.
26
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perkosaan maka perumusan definisi unsur persetubuhan harus secara
jelas dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan layaknya
negara-negara lain yang telah mereformasi ketentuan hukumnya.
Upaya mengubah rumusan tindak pidana perkosaan ini telah
dimulai oleh berbagai pihak. Salah satunya terdapat dalam rumusan
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang
mengatur tindak pidana perkosaan secara berbeda dari yang diatur
dalam KUHP saat ini.27 Upaya mengkhususkan pengaturan tindak
pidana kekerasan seksual salah satunya perkosaan pun dilakukan oleh
rekan-rekan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan) dengan merumuskan Rancangan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)28. Masing-masing
RUU tersebut memuat unsur pasal yang berbeda tentang tindak pidana
perkosaan. Oleh karenanya, menarik untuk membahas rumusan
perkosaan dalam kedua RUU tersebut untuk mencapai reformasi
ketentuan hukum tentang perkosaan yang lebih memenuhi rasa keadilan
bagi korban.
B.

Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah usangnya rumusan pasal
tindak pidana perkosaan dalam ketentuan Pasal 285 KUHP yang hanya
mendefinisikan secara sempit unsur-unsur tindak pidana, seperti unsur
persetubuhan, unsur di luar perkawinan, dan unsur dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan, yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan
zaman dan perkembangan kasus-kasus yang ada sehingga berakibat pada
tidak terpenuhinya hak-hak korban untuk mendapatkan peradilan yang
adil dan tidak memihak.

Penulis menggunakan Rancangan KUHP Direktorat Perundang-undangan,
Direktorat Jenderal Hukum & Perundang-Undangan, Departemen Hukum & HAM,
tahun 2015.
27

Penulis menggunakan Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual draft 13 Agustus 2016 yang disusun oleh Komnas Perempuan bersama
Forum Pengada Layanan dan tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI. Saat penyusunan
buku ini, status RUU tersebut telah diserahkan ke DPR RI.
28

10

C.

Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini akan menjawab tiga
pertanyaan penelitian, yaitu:
1.
2.
3.

D.

Bagaimana evaluasi penegakan hukum perkosaan di Indonesia?
Bagaimana isu perkosaan didiskusikan pada tataran global?
Apakah usulan perubahan dalam RUU KUHP dan RUU PKS
telah menjawab hal-hal yang dipermasalahkan dalam praktik
dan perkembangan global?
Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan evaluasi terhadap penerapan
hukum perkosaan yang selama ini telah dilaksanakan. Selanjutnya juga
dipaparkan perkembangan isu perkosaan secara global untuk menjadi
pertimbangan bagi Pemerintah untuk mereformasi hukum tentang
perkosaan di Indonesia agar lebih melindungi kepentingan korban.
Sebagai langkah konkrit mendukung reformasi hukum tersebut, maka
penelitian ini juga akan memberikan beberapa masukan berkenaan
dengan rumusan tindak pidana perkosaan dalam RKUHP dan RUU PKS.
E.

Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah disebutkan
sebelumnya, penelitian ini menggunakan berbagai sumber data yang
disusun secara sistematis. Data tersebut dari studi literatur, analisis
putusan dan Focus Group Discussion (FGD).
1)

Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan definisi, penjelasan, dan
pertimbangan penegak hukum mengenai tindak pidana perkosaan. Studi
literatur dilakukan dengan membandingkan literatur Indonesia dengan
beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Belandatermasuk di
dalamnya pengaturan tindak pidana perkosaan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan, di antaranya:
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Amerika Serikat
• Commonwealth v.s.
John Burke
• U.S. Model Penal
Code (MPC)
section 213.1
• Hukum Pidana
Federal
• Rape shield law
• Federal Rule of
Evidence 412
• Michigan Penal
Code Section
750.520b
• Hukum Pidana
Illinois

•
•
•
•

• (Supreme Court of
California) People v
John Z.. (2003)
• People v Vela (1985)
• State v. Scherzer
(1997)
• Commonwealth v.s.
• State v. W.R., J.R.
Rhodes
(2014)
• State of New Jersey in the • 14 th Amandement
Interest of M.T.S. (1992)
U.S. Constitution
• State v.s Camara
• State v.s Geogia
Arizona Revised Statutes
Rusk v.s State
Hazel v.s. State
Commonwealth v.s.
Berkowitz (1992)

Uni Eropa
• Belgium Criminal
Code
• Bulgaria Criminal
Code
• Czech
RepublicCriminal
Code
• Denmark Criminal
Code
• Germany Criminal
Code
• Estonia Criminal
Code
• Ireland Criminal
Law
• Greece Criminal
Code
• Spain Criminal
Code
• France Criminal
Code

2)

•
•
•
•
•
•

Croatia Criminal Code
Italy Criminal Code
Cyprus Criminal Code
Latvia Criminal Code
Lithuania Criminal Code
Luxembourg Criminal
Code
• Hungary Criminal Code
• Malta Criminal Code
• Netherlands Criminal
Code

Analisis Putusan
12

• Austria Criminal
Code
• Poland Criminal
Code
• Portugal Criminal
Code
• Romania Criminal
Code
• Slovenia Criminal
Code
• Slovakia Criminal
Code
• Finland Criminal
Code
• Sweden Criminal
Code
• United Kingdom
Sexual Offences Act
2003

Putusan pengadilan juga menjadi data penting yang dianalisis
dalam penelitian ini. Putusan-putusan tersebut terdiri dari putusan
pengadilan Indonesia yang memeriksa tindak pidana perkosaan dalam
Pasal 285 KUHP dari tahun 2009-2015, dengan jumlah 50 putusan.
Putusan-putusan tersebut diambil dariDirektori Putusan Mahkamah
Agung dan pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci “Pasal
285 KUHP.” Dari kata kunci tersebut, diperoleh 50 putusan dengan vonis
atau amar putusan yang menyebutkan secara jelas ketentuan Pasal 285
KUHP.
Lima puluh putusan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam
indeks putusan yang disusun berdasarkan nomor register perkara,
pasal dakwaan, vonis, dan pertimbangan unsur Pasal 285, yaitu unsur
“persetubuhan” dan unsur “kekerasan dan ancaman kekerasan” untuk
melihat implementasi Pasal 285 KUHP dalam putusan-putusan yang
telah diperoleh tersebut. Dari putusan-putusan tersebut, diperoleh data
demografi sebagai berikut.
a.

b.
c.

Dari 50 putusan, sebagian besar pelaku kekerasan seksual
hanya dilakukan oleh satu orang pelaku, dengan sebagian besar
korban berjumlah satu orang
Terdapat 48 putusan dengan vonis pemidanaan, serta dua
putusan dengan vonis bebas.
Sebagian besar pelaku merupakan orang yang dikenal oleh
korban, misalnya pacar,tetangga, bahkan mantan suami korban.

Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion (FGD)

3)

FGD dilakukan untuk mendapatkan berbagai saran dan masukan
untuk penyusunan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, FGD dilakukan
sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut.
a.

FGD I dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkaya materi
khususnya dengan pembahasan Bab II tentang perkosaan di
Indonesia dan Bab III tentang perkembangan isu perkosaan
13

secara global. Dalam FGD tersebut, peneliti mengundang
akademisi, advokat, peneliti,kementerian/lembaga yang fokus
pada isu perkosaan, dan penegak hukum.
b.

FGD II dilaksanakan dengan fokus pembahasan Bab IV tentang
perkosaan di RKUHP dan RUU PKS (draft dari Komnas
Perempuan tanggal 26 Agustus 2016). Sama halnya dengan
FGD yang telah dilakukan sebelumnya, adapun peserta yang
hadir dalam FGD tersebut berasal dari kalangan akademisi,
advokat, peneliti, kementerian/lembaga, dan penegak hukum.
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Bab II
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA

A.

Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di KUHP

Tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Pasal 285 KUHP,
yang berbunyi:
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun”29
Pengaturan perkosaan yang diatur oleh KUHP tersebut ternyata
menyimpan banyak permasalahan dan memunculkan banyak kritik dari
kalangan akademisi maupun aktivis. Diantaranya masih digunakannya
paradigma tradisional dalam memahami perkosaan. Hal ini terlihat
dari syarat terjadinya perkosaan yang harus didasarkan oleh kekerasan/
ancaman kekerasan dan dilakukan melalui persetubuhan.30
Pada dasarnya konsepsi yang digunakan oleh KUHP serupa dengan
paradigma tindak pidana perkosaan pada abad pertengahan di Eropa
Barat.31Mengingat hukum pidana Indonesia merupakan peninggalan
kolonial Belanda yang diambil dengan menerapkan asas konkordasi32,
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara,
1999), Pasal 285.
29

Berdasarkan perkembangan Internasional, perkosaan diartikan “Penetration,
no matter how slight of the vagina or anus with any body part object or oral penetration by
sex organ of another person…” Tracy, et.al. op.cit., hlm. 12.
30

Lihat perkembangan perkosaaan di Eropa Barat pada abad pertengahan.
Kathryn Gravdal (1), Ravishing Maidens: Writing Rape in Medieval French Literature and
Law, (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1991), hlm 43.
31

Asas konkordasi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum
eropa atau belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi/
32
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maka pertama-tama, menjadi penting untuk melihat perkembangan
rumusan tindak pidana perkosaan di negara-negara Eropa Barat untuk
selanjutnya menilai perumusan delik yang sama di Indonesia.

1)

Perkembangan Tindak Pidana Perkosaan Setelah Code Penal
Napoleon

KUHP Indonesia yang ada pada saat ini dibuat oleh Belanda
pada masa kolonialisme. Bermula pada tanggal 14 Juli 190933 dimana
Pemerintah Belanda membentuk panitia khusus untuk menyusun
kitab hukum pidana untuk tanah jajahan Hindia Belanda (Indonesia).34
Selanjutnya, pada tanggal 28 Mei 1913, panitia khusus telah menyelesaikan
penyusunan KUHP atau yang dikenal dengan Wetboek Van Strafrecht voor
Nederlandsch Indie (WvSNI) dan kemudian menyampaikan rancangan
tersebut kepada Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.35 Pada tanggal 15
Oktober 1915,WvSNI tersebut diundangkan dengan LNHB 1915 Nr 752,
akan tetapi pemberlakuannya masih ditunda sampai dengan selesainya
pembahasan peraturan mengenai penjara.36Setelah pembahasan tersebut
selesai, akhirnya berdasarkan invoeringsverordening dalam KB tertanggal
4 Mei 1917 Nr 46, LNHB 1917 Nr 497, KUHP Hindia Belanda berlaku,
dengan masa berlakunya terhitung mulai tanggal 1 Januari 1918.37
Setelah Indonesia merdeka dan memberlakukan Pasal II
aturan peralihan UUD 1945 yang mengatur bahwa undang-undang
Indonesia.Sehingga hukum eropa yang diberlakukan kepada pihak belanda pada masa
itu, dikenai juga oleh bangsa Indonesia. Sehingga jelas asas konkordansi adalah satu asas
pemberlakuannya hukum belanda kepada bangsa pribumi Indonesia pada masa itu
Sebenarnya sebelum tahun 1909 telah diusahakan untuk membentuk KUHP
Indonesia yang dilakukan oleh De Pauly maupun Slingenberg.Namun kedua rancangan
tersebut ditolak oleh parlemen Belanda karena tidak sesuai dengan yang diinginkan.
33

E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, cet. 3, (Surabaya: Pustaka
Tirta Mas, 1986), hlm.49
34

35

Ibid.

KUHP disahkan bersamaan dengan peraturan lain, yakni Gestichreglement
LNHB 1917 Nr 708, Wijziging ordonnaties na 18 December 1916 afgekondigd; Lihat
Ibid.,hlm 50
36

37

Ibid.
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peninggalan Belanda masih berlaku sampai dengan ada pengaturan yang
baru38, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek Van Strafrecht
voor Nederlandsch Indie (WvSNI) serta menyatakan ketidakberlakuan
peraturan pidana yang dikeluarkan setelah tanggal 8 Maret 1942.39Dengan
demikian, pengaturan tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam
KUHP bersumber dari perumusan yang dibuat oleh Negara Belanda
pada masa kolonial.
Selanjutnya untuk mengkaji latar belakang pemikiranpenyusun
KUHP hingga merumuskan perkosaan dengan menitikberatkan pada
dua unsur yakni persetubuhan dan kekerasan/ancaman kekerasan, maka
dokumen penjelasan KUHP (Memorie van Toeclichting/MvT40)menjadi
relevan untuk dilihat, dibaca, dan dianalisis.Dalam MvT tersebut,
tidak ditemukan penjelasan yang memadai mengenai latar belakang
kriminalisasi perbuatan perkosaan dalam Pasal 285 KUHP.Sekalipun
WvSNImempunyai perbedaan dengan KUHP Belanda dikarenakan
telah disesuaikan dengan kondisi Hindia Belanda (Indonesia)41, namun
tidak dapat disangkal bahwa pengaturan delik di KUHP sebagian besar
merupakan penarikan langsung dari KUHP Belanda. Berkenaan dengan
hal itu, Bonger, yang merupakan seorang kriminolog Belanda pada abad
18, menilai:
“KUHPidana Indonesia adalah suatu kopi dari Nederlands
Strafwetboek dari tahun 1886, jadi KUHP Indonesia adalah
suatu kopi dari suatu kitab hukum pidana yang umurnya
sejak 1886. “42
Pasal II aturan peralihan menyatakan: “Segala badan Negara dan peraturan
yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UndangUndang Dasar ini.”
38

39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Memorie van Toelichting adalah risalah atau catatan yang berisi penjelasan
yang melatarbelakangi rumusan-rumusan pasal-pasal yang terkandung dalam KUHP
40

Jonkers berpendapat bahwa KUHP Indonesia mempunyai perbedaan dengan
KUHP Belanda, karena telah disesuaikan dengan kebutuhan tanah jajahan serta nilai lokal
yang hidup di Indonesia Lihat Bonger, Development of the Penal Law in the Netherlands,
(Leiden: Journal of Criminal Law and Criminology, 1933), hlm.2.
41

42

Utrecht., op.cit., hlm. 52.
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Keterkaitan antaraNederlands Strafwetboek dengan WvSNI
semakin kuat jika kita melihat sejarah pembuatan WvSNI tersebut.
Pada tahun 1854, Menteri Kolonial Belanda menginstruksikan Directeur
van justitie untuk melakukan penyesuaian kodifikasi hukum pidana
Indonesia dengan kodifikasi hukum pidana nasional di Negeri Belanda.43
Penyesuaian tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyalinan
kodifikasi hukum pidana Belanda dengan kodifikasi hukum pidana yang
ada di Indonesia. Oleh karenanya, Directeur van justitie menugaskan yuris
bernama De Pauly untuk menyesuaikan pengaturan KUHP Indonesia
dengan asas konkordasi dari hukum pidana Belanda.44 Dengan adanya
asas konkordasi dan asas unifikasi, maka terjadi pengadopsian hampir
secara menyeluruh, bahkan Utrecht mengatakan KUHP Indonesia
adalah tiruan dari KUHP Belanda, tidak ada perbedaan yang siginifikan
diantara keduanya.45
Setelah ditelusuri lebih dalam Nederlands Strafwetboek tahun
1886 ternyata mempunyai unsur delik yang sama dengan unsur delik
yang terdapat di WvSNI. Tindak pidana perkosaan diatur pada Pasal 242
Nederlands Strafwetboek tahun 1886 yang berbunyi:
“Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw
dwingt met hem buiten echt vleeschelijke gemeenschap te
hebben, wordt als schuldig aan verkrachting, “46
Terjemahan bebas:
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh (carnal intercourse)
dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan
perkosaan.”
Pasal 242 Nederlands Strafwetboek tersebut mempunyai unsur yang
sama dengan Pasal 285 KUHP yang juga menggunakan istilah carnal

43

Ibid.

44

ibid

45

Ibid., hlm. 53.

Smidt, Geschiedenis van het Wetboek Van Strafrecht, (Haarlem: H.D Tjeenk
Willink, 1891), hlm.35.
46
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intercourse dalam pengaturan pasal perkosaannya.47Dengan demikian,
sejarah pengaturan Pasal 242 Nederlands Strafwetboek tahun 1886dapat
dijadikan rujukan untuk menelusuri latar belakang Pasal 285 KUHP.
Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa pengaturan Pasal 242 Nederlands
Strafwetboek tersebut dipengaruhi oleh dinamika masyarakat di Perancis
pada abad ke-17.48Oleh karena itu sebenarnya Nederlands Strafwetboek
tahun 1886 masih mempunyai hubungan dengan Code Napoleon.
Masuknya hukum pidana Perancis ke dalam Belanda dimulai
pada tahun 1805, pada saat Napoleon Bonaparte menempatkan
perwakilannya Rutger Jan Schimmelpennick. Sampai pada akhirnya
pada tanggal 1 Januari 1811 Belanda secara penuh berada dibawah
pengaruh kekuasaan Perancis. Hal ini dibuktikan dengan menaruh
seluruh perangkat pemerintahan Perancis di Belanda.49Selain menaruh
perangkat pemerintahan, Napoleon Bonaparte juga melakukan kodifikasi
hukum di Belanda dengan membentuk komisi yang dipimpin oleh
Napoleon I (saudara Napoleon Bonaparte).50 Pada awalnya yang pertama
kali ditransplantasikan adalah Code Civil Napoleoan pada tahun 1804,
dan selanjutnya pada tahun 1810 berhasil dibentuk Crimineel Wetboek
voor het Koningrijk Holland yang merupakan kodifikasi hukum pidana
pertama di Belanda.51
Pengaturan yang terdapat dalam Crimineel Wetboek voor het
Koningrijk Holland merupakan duplikasi penuh dari Code Penal yang
dianut oleh negara Perancis.Salah satu yang diatur dalam Crimineel
KUHP Belanda telah merubah rumusan tindak pidana perkosaannya, Lihat
KUHP Belanda tahun 1991 dengan bunyi sebagai berikut: “Any person who by an act of
violence or any other act or by threat of violence or threat of any other act compels a person
to submit to acts comprising or including sexual penetration of the body shall be guilty of
rape and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fine of the
fifth category”
47

Dari kurun waktu 1795 sampai dengan 1813, Negara Belanda berada dibawah
kekuasan Negara Perancis, sehingga beberapa peraturannya didasarkan oleh tatanan
yang hidup di Negara Perancis. Lihat Randall, A Short Legal History of the Netherlands,
(Tilburg: Tilburg University, 2004), hlm. 53.
48

49

Ibid.

50

Ibid.,hlm. 57.

51

Ibid.
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Wetboek voor het Koningrijk Holland ialah delik perkosaan yang diatur
pada Pasal 345.52 Bahkan diatur pula perbuatan zinayang dilakukan
secara tabu, contohnya perzinahan terhadap pasangan yang telah menikah
maupun hubungan seksual yang dilakukan terhadap saudara kandung,
hal ini diatur pada Pasal 329,330,332, dan 333 Crimineel Wetboek voor het
Koningrijk Holland.53 Apabila hal tersebut dilakukan maka pelaku dapat
diancam hukuman penyiksaan, penjara atau pengasingan.
Dari beberapa ketentuan di atas, terdapat dua karakteristik utama
dalam perumusan unsur pasalnya, yakni terdapatnya unsur (1) perbuatan
zina dan (2) carnal intercourse – masuknya penis ke dalam vagina sebagai
dasar suatu perbuatan telah dipandang sebagai tindak pidana kesusilaan.
Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland 1810 memandang
perkosaan serta pencabulan merupakan suatu tindak pidana menurut
Pasal 345.
Pada perkembangannya setelah Belanda lepas dari jajahan Perancis,
William I pada tahun 1814 berencana untuk melakukan rekodifikasi atas
Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland yang merupakan produk
dari negara Perancis.54 Hal ini sejalan dengan Pasal 100 Konstitusi
tahun 1814 yang menegaskan perlunya rekodifikasi untuk bidang
perdata, pidana, dagang, dan hukum acara. Akhirnya pada tahun 1886
Belanda telah berhasil melakukan rekodifikasi ulang hukum pidananya
(Nederlands strafwetboek) yang dianggap jauh berbeda denganCrimineel
Wetboek voor het Koningrijk Holland 1810 serta telah mengakomodir
nilai-nilai adat lokal yang ada di setiap wilayah. Akan tetapi, pengaturan
delik perkosaan pada Nederlands strafwetboek 1886 tidak jauh berbeda
dengan pengaturan yang ada di Crimineel Wetboek voor het Koningrijk
Holland 1810. Rumusan Pasal 345 Wetboek voor het Koningrijk Holland
1810 ialah sebagai berikut.
“That a woman, a widow or spinster rape by violence and
coercion, or do with them, against her and thanks, committing
R.P.G.H Belluz, Seksueel binnendringen van het Lichaam, Master thesis,
terjemahan tidak resmi (Tilburg: Tilburg University, 2014), hlm. 7.
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carnal intercourse will, to extent of the violence committedand
other circumstances, the noose, heavy scaffold punishment,
prolonged prison and bannissement from the kingdom or else
be punished”55
Perbedaan diantara keduanya hanya terdapat pada bentuk hukuman yang
diberikan, namun mengenai rumusan unsur yang diatur tidak terlihat
ada perbedaan yang signifikan. Keduanya masih mengatur adanya (1)
kekerasan atau ancaman kekerasan dan (2) persetubuhan yang dilakukan
dengan carnal intercourse.56
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan delik
yang termuat dalamCrimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland 1810
merupakan duplikasi terjemahan atas kitab hukum pidana Perancis, yakni
Code Penal Napoleon 1810.57 Kemiripan tersebut terlihat jika merujuk
pada Pasal 331 Code Penal Napoleon yang berbunyi:
“Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable
de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec
violence contre les individus de l’un ou de l’autre sexe, sera
puni de la réclusion.”
Terjemahan:
“Any person who commits the crime of rape or attempts an
indecent assault with violence against persons of either sex,
shall be punished by solitary confinement.”58
Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 331 Code Penal Napoleon 1810,
perkosaan tidak didefinisikan bentuk perbuatanya secara jelas. Hal ini
sedikit berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalamCrimineel Wetboek
voor het Koningrijk Holland 1810 yang secara eksplisit memberikan suatu
penjelasan bahwa yang dimaknai dengan perkosaan ialah adanya suatu
persetubuhan. Ketidakjelasan pemaknaan perkosaan pada Code Penal
55

Wetboek voor het Koningrijk Holland 1810

56
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Megan Lawrence, Mightier than the sword: writing 19 century crime, (Louisiana:
Louisiana state university, 2009), hlm. 28.
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Napoleon 1810 tersebut telah menimbulkan permasalahan pada saat itu.59
Bahkan menurut Michael Foucault, ketidakjelasan perumusan
perkosaan menyebabkan banyak tindak pidana perkosaan yang
tidak dapat diproses ke pengadilan, karena kekaburan norma Pasal
331 Code Penal Napoleon 1810.60Atas permasalahan tersebutcour de
cassation61pada tanggal 25 Juni 1857 memperjelas makna dari perkosaan
yang menitikberatkan pada terjadinya persetubuhan (carnalintercourse)
dan munculnya suatu kekerasan. Hal ini tertulis dengan “ce crime consiste
dans le fait d’abuser d’une personne contre sa volonté”62
Cour de cassation pada saat itu menggunakan realita patriarki
yang terjadi di masyarakat Perancis. Sekitar abad ke-18, sistem patriarki
memandang laki-laki (ayah dan suami) merupakan pemilik dari
tubuh perempuan.Oleh karenanya, apabila seseorang telah melakukan
perkosaan, maka pelaku telah mengambil kepemilikan barang dari ayah
atau suami dari perempuan tersebut.Paradigma ini menggambarkan
bahwa posisi perempuan pada abad ke-18 di Perancis hanya sebagai
properti dari ayah atau suaminya. Sejalan dengan hal ini, Sarah Sanbury
mengungkapkan kondisi perempuan pada saat itudengan mengatakan
“…men have produced and enforced a representation of the female body as
passive, helpless, or in danger of violation.”63
Delik perkosaan yang diatur pada Code Penal Napoleon 1810,
bukan ditunjukan untuk melindungi pihak perempuan, namun
sebaliknya delik perkosaan bertujuan agar pihak pemilik yang sah dari
si perempuan (ayah/suami) mendapatkan perlindungan atas properti
59
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Michel Foucault, Discipline and punish, (New York: Pantheon Books, 1977),
hlm 17. Terjemahan dalam bahasa Indonesia “ Kejahatan itu terlihat dari memaksa
seseorang untuk melakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya dengan cara kekerasan.
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Conboy, Katie and Nadia Medina, Sarah Stanbury, Writing on the body:
Female embodiment and feminist theory, (New York: Columbia University Press, 1997),
hlm. 36.Terjemahan dalam bahsa Indonesia: Laki-laki membuat persepsi bahwa badan
perempuan bersifat pasif, tidak berdaya, atau rentan mengalami kekerasan
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yang dimilikinya.64 Konsepsi yang dianut oleh Code Penal Napoleon 1810
sebenarnya berangkat dari realitas sosial yang ada pada abad pertengahan
(middle ages period). Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan
bahwa pengaturan perkosaan merupakan peninggalan dari konsepsi yang
digunakan pada jaman Romawi

2)

Perkembangan Tindak Pidana Perkosaan pada Kekaisaran
Romawi sampai dengan Medieval

Menurut hukum Romawi, perkosaan berasal dari konsep
raptus yang secara harfiah diartikan “membawa seorang perempuan
dengan paksa” dan penculikan yang dilakukan bukan merupakan
kehendak dari perempuan itu sendiri.66Pada zaman Romawi,sexual
intercourse bukan merupakan unsur yang utama pada perkosaan,
melainkan kehilangan properti dari si pemilik (ayah/suami) yang menjadi
poin utama terjadinya perkosaan.67Pada zaman sebelum kekaisaran
Constantine, perkosaaan hanyalah urusan privat antara pemerkosa/
raptus dengan si pemilik properti, tetapi Constantine mengubahnya
dan memasukkan sanksi pidana mati terhadap perbuatan seorang
pemerkosa.68
65

Bahkan pada saat itu, seorang lelaki yang membawa kabur
perempuan dan menikahinya tanpa seizin dari orang tuanya dianggap
telah melakukan pemerkosaan.Hal ini dikarenakan kepemilikan
perempuan tersebut masih terdapat pada ayahnya, sampai dengan
terjadinya pernikahan yang memindahkan kepemilikannya kepada si
suami.69
64

Lawrence, op.cit, hlm. 29

Raptus secara dapat diartikan membawa seorang dengan paksa.Hal ini
merupakan istilah yang digunakan pada jaman Romawi.
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James Brundage, Rape and seduction in medieval Canon Law, (Buffalo:
Promentheus Books, 1982), hlm. 141.
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Perubahan kemudian terjadi pada masa Justinian yang mengubah
sanksi pidana mati menjadi penyitaaan barang (perempuan)70 dan
mempersempit ruang lingkup perkosaan dari yang sebelumnya
mencakup/meliputi keseluruhan perempuan menjadi hanya terhadap
perempuan yang tidak menikah, janda dan biarawati.71 Pada abad XIII
setelah masa Romawi, gereja memainkan peran yang penting dalam
tatanan hukum yang ada dimasyarakat. Hukum kanonik yang merupakan
hukum anggota-anggota persekutuan kaum kristiani, terutama gereja
katolik-Roma mengubah beberapa pandangan akan pemaknaan
perkosaan.72 Akan tetapi gereja tetap mempertahankan pandangan yang
menilai seksualitas istri dan anak perempuan adalah produk milik suami
maupun ayah.73
Jika dalam hukum Romawi perkosaan diartikan sebagai penculikan
atau membawa paksa seorang perempuan,dalam hukum kanonik
terjadi perbedaan pemaknaan. Thomas Aquinas seorang tokoh hukum
kanonik telah melakukan pemaknaan ulang terhadap definisi perkosaan
denganmengartikan perkosaan sebagai “penggunaan kekerasan untuk
menghilangkan keperawanan”.74Dari pemaknaan ini, maka bicara
tentang perkosaan pada masa hukum kanonik akan terkait dua unsur
utama yakni (1) keperawanan dan (2) kekerasan.Paradigma keperawanan
ini yang mendasari mengapa sexual intercourse adalah salah satu unsur
utama dalam perkosaaan.
Pendefinisian ulang perkosaan pada masa kanonik semakin
diperkuat oleh Gratian yang fokus melakukan kajian pada delik
perkosaan.75 Gratian memindahkan perkosaan dari tradisi hukum Romawi
70
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Kathryn Gravdal (2), The poetics of rape law in medieval France, (New York:
Columbia University Press, 1991), hlm. 212.
73

Zoe Eckman, An oppresive silence: The evolution of the raped woman in medieval
France and England, (TK:TP, TT), hlm. 35.
74

Gratian merupakan yuris pada masa hukum kanonik yang melakukan
perumusan perkosaan antara tahun 1140 dengan 1500.
75

24

menuju orientasi seksualitas semata.Perkosaan bukanlah permasalahan
penculikan, tetapi persetubuhanyang dilakukan secara melawan hukum.
Persetubuhan dianggap bertentangan dengan hukum karena tidak
ada persetujuan sebelumnya antara korban dengan pemerkosa dalam
melakukan persetubuhan.76Gratian juga menambahkan syarat pelengkap
terjadinya perkosaan, yakni keluarnya sperma dari pemerkosa pada
saat melakukan sexual intercourse.77Pada saat pemerkosa mengeluarkan
sperma, diartikan bahwasi pemerkosa telah menikmati adanya hubungan
seksual dengan korban, maka ini akan semakin merusak properti
(perempuan) dari si pemilik (ayah/suami).
Pada masa kanonik perkosaan selalu diangap sebagai perbuatan
lelaki terhadap badan perempuan.78Sangat jarang ditemukan perkosaan
yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, apalagi yang
dilakukan terhadap sesama jenis.79 Anggapan yang adapada saat itu,
laki-laki merupakan pihak yang lebih kuat dibandingkan perempuan,
sehingga tidak mungkin seorang perempuan dapat memaksa lakilaki untuk berhubungan seksual dengannya. Oleh karena itu, apabila
peristiwa ini terjadi maka akan timbul kekaburan apakah perbuatan
tersebut dilakukan secara sukarela atau dengan terpaksa.
Gratian juga memodifikasi perkosaan yang terjadi dalam ruang
lingkup pernikahan. Pada zaman Romawi, tertulis secara jelas bahwa
seorang istri dapat mengalami perkosaan yang dilakukan oleh suaminya,80
namun pada masa gereja, Gratian mengatakan bahwa seorang perempuan
yangtelah menikah akan kehilangan hak perlindungan secara hukum atas
perbuatan yang dilakukan oleh suaminya.81 Maksudnya seoarang suami
dapat melakukan segala hal terhadap istrinya (salahsatunya melakukan
kekerasan terhadap istri).Dalam pandangan agama Kristen, pernikahan
telah menyatukan suami dan istri, sehingga akan menghilangkan
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legitimasi tubuh seorang perempuan. Perempuan secara keseluruhan
akan kehilangan haknya atas seksualitas sejak pernikahan. Oleh karena
itu, perkosaan terhadap istri tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk
perkosaan.
Apabila sebelumnya pada masa Romawi, hukuman terhadap
pemerkosa berupa hukuman mati atau mutilasi, Gratian mengubah
ancaman hukuman bagi pemerkosa menjadi larangan berkomunikasi/
pemenjaraan/denda atau sebagainya tergantung oleh faktor-faktor yang
mempengaruhi kejadian tersebut.82 Hukuman pemerkosaan akan semakin
diperberat jika perkosaan dilakukan terhadap perempuan yang masih
perawan. Sebaliknya, jika perkosaan dilakukan terhadap perempuan
berstatus janda, maka pihak perempuan akan diberikan hukuman yang
lebih berat dibandingkan dengan pemerkosanya, karena janda tersebut
dianggap telah mengizinkan lelaki untuk memasukkan alat kelaminnya
ke dalam vaginanya.83
Perlakuan yang lebih menyedihkan terjadi pada perempuan yang
bekerja sebagai prostitusi karena dianggap tidak mungkin mengalami
perkosaan. Menurut masyarakat pada masa itu, perkosaan hanya
dilakukan terhadap perempuan yang “baik”, bukan untuk perempuan
yang bekerja sebagai prostitusi.84Stigma ini terbentuk karena perempuan
yang bekerja sebagai prostitusi dinilai sebagai perempuan rendahan yang
memang mempunyai tugas untuk memberikan badannya kepada lakilaki.85 Contohnya, apabilaperempuan yang berkerja sebagai prostitusi
secara tiba-tiba mengalami perkosaan, maka pelaku itu tidak akan
didakwa. Hal ini disebabkan tubuh seorang perempuan prostitusi
memang diperuntukkan untuk disewakan, sehingga terhadap tubuh
tersebut tidak dapat dilakukan pemerkosaan.

Dari penjelasan di atas, dapat terlihatadanya keimiripan dan
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hubungan antara Pasal 285 KUHP dengan konsep perkosaan yang
dianut pada abad pertengahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa paradigma yang dianut oleh KUHP mengenai delik perkosaan
bersumber pada tatanan masyarakat pada abad pertengahan. Sehingga
dapat dikatakan bahwa pemikiran yang dianut oleh KUHP mengenai
perkosaan telah usang dan sebaiknya diganti mengikuti perkembangan
yang ada.

B.

Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa rumusan Pasal 285 KUHP
yang berlaku saat ini sebenarnya merupakan terjemahan dari Wetboek
van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI).86 Rumusan asli Pasal 285
KUHP dalam bahasa Belanda berbunyi:87
“Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw
dwingt met hem buiten echt vleeselijke gemeenschap te
hebben, wordt, als schuldig aan verkrachting, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren”
(Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan
memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan
hubungan kelamin di luar perkawinan dengan dirinya,
karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.)
Dalam KUHP terjemahan Moeljatno, Pasal 285 KUHP berbunyi:88
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) merupakan peraturan
pidana yang berlaku saat masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Hingga saat ini
belum ada terjemahan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mengenai hal ini, lebih
lengkapnya dapat dibaca di Mardjono Reksodiputro, “Beberapa Catatan untuk Perjalanan
Sejarah Hukum Pidana Indonesia”, disampaikan pada perkuliahan Hukum Pidana di
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Kamis, 7 April 2016.
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karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama
dua belas tahun”.
Unsur-unsur Pasal 285 KUHP dapat dilihat sebagai berikut:
- barangsiapa;
- dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- memaksa;
- seorang wanita;
- bersetubuh (dengan dia);
- di luar pernikahan.
Bagian berikutnya akan menjelaskan pengaturan perkosaan di Indonesia
secara lebih rinci termasuk persinggungannya dengan pasal-pasal kesusilaan lainnya dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik
pengadilan.
1)

Pasal 285 vs. Pasal 289 KUHP

Salah satu unsur perbuatan dari tindak pidana perkosaan yang
diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah perbuatan bersetubuh. Menurut
komentar para penulis Belanda, perbuatan bersetubuh dalam Pasal 285
KUHP merupakan pengertian khusus dari perbuatan cabul, dimana
pengertian umum dari perbuatan cabul diatur dalam pasal tersendiri,
yaitu Pasal 289 KUHP.89 Hal serupa juga disampaikan oleh Arsil, peneliti
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) yang
mengatakan bahwa unsur bersetubuh dalam Pasal 285 KUHP merupakan
salah satu bentuk dari perbuatan cabul Pasal 289 KUHP.90
Secara konvensional, persetubuhan berarti penetrasi antara
penis terhadap vagina.91 Alasan Belanda pada zaman dahulu mengatur
unsur persetubuhan dalam pasal tersendiri adalah karena adanya akibat
Wirjono Prodjodikoro (2), Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,
(Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 118.
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yang lebih berat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan persetubuhan
tersebut, yaitu kehamilan.92 Belanda juga menambahkan unsur “di luar
perkawinan” karena jika persetubuhan yang dilakukan menimbulkan
kehamilan, maka akan berdampak pada hubungan hukum anak dengan
ayah, yang dalam hal ini adalah si pelaku.93 Itulah alasan Belanda mengatur
unsur persetubuhan (dalam arti konvensional) di dalam pasal tersendiri,
yang jika dilihat dari ancaman hukumannya, pasal tersebut merupakan
pasal pemberatan dari pasal yang mengatur perbuatan cabul, mengingat
resiko terjadinya akibat yang lebih berat yang dapat ditimbulkan oleh
perbuatan persetubuhan.
Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul”
ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau
perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin,
misalnyaciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah
dada, dan sebagainya.94 Soesilo mengatakan bahwa persetubuhan juga
masuk dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undangundang (KUHP) diatur tersendiri.95
Perbuatan cabul yang merupakan unsur perbuatan dari Pasal
289 KUHP disebut sebagai tindak pidana perbuatan yang menyerang
kehormatan kesusilaan. Rumusan lengkap dari Pasal 289 KUHP adalah
sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan
perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun”.96
Terdapat dua unsur yang sama pada Pasal 289 KUHP dan 285
KUHP, yaitu unsur “memaksa” dan unsur “dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan”, namun juga terdapat perbedaan di antara kedua
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pasal tersebut, yaitu sebagai berikut.97
a) Korban tindak pidana perkosaan adalah perempuan
Pasal 285 KUHP membatasi bahwa yang dapat menjadi korban
tindak pidana hanyalah seorang wanita. Unsur perbuatan dari
Pasal 285 KUHP adalah perbuatan bersetubuh, dimana perbuatan
bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan,
sehingga subjek atau pelaku dari tindak pidana perkosaan
hanyalah laki-laki. Sedangkan Pasal 289 KUHP tidak membatasi
subjek (pelaku) maupun objek tindak pidana (korban), sehingga
perbuatan cabul yang dimaksud oleh Pasal 289 KUHP dapat
dilakukan baik oleh laki-laki terhadap perempuan, perempuan
terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, maupun perempuan
terhadap perempuan.
b) Pelaku dan korban tidak terikat oleh status pernikahan
Pasal 285 KUHP membatasi bahwa pelaku dan korban tidak terikat
oleh status pernikahan (unsur “di luar pernikahan”), sehingga jika
seorang suami memaksa istrinya bersetubuh maka sang suami tidak
dapat dipidana dengan Pasal 285 KUHP. Sedangkan dalam Pasal
289 KUHP tidak terdapat pembatasan status pernikahan antara
pelaku dengan korban, sehingga jika seorang suami memaksa
istrinya melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
padanya, maka sang suami dapat dipidana dengan Pasal 289 KUHP.
Menurut Wiryono, perbedaan pada sub b tidak begitu logis.98
Ketidaklogisan dapat dilihat dari contoh; seorang suami tidak boleh
memaksa istrinya untuk memegang kemaluan si suami tetapi boleh
memaksa istrinya untuk bersetubuh.99 Hal serupa juga dirasakan
oleh Noyon-Langemeyer sebagaimana yang dikutip Wiryono, yang
mengatakan bahwa terdapat perbuatan yang hanya merupakan cabul
apabila dilakukan di luar pernikahan, dan tidak jika dilakukan di dalam
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pernikahan.100 Dalam contoh tersebut, perbuatan yang dipaksakan karena
dilakukan di dalam perkawinan mungkin dianggap bukan cabul sehingga
diperbolehkan seperti halnya bersetubuh.101 Dengan demikian, Wiryono
berpendapat bahwa perumusan dari Pasal 289 KUHP sebenarnya kurang
tepat.102
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
Pasal 285 KUHP merupakan delik dikualifisir dari Pasal 289 KUHP.
Hal tersebut dikarenakan terdapat akibat yang lebih berat yang dapat
ditimbulkan dari unsur perbuatan “bersetubuh” yang diatur oleh Pasal
285 KUHP, yaitu kehamilan.
2)

Unsur-unsur Pasal 285 KUHP dan Implementasinya

Pada penjelasan kali ini akan dijabarkan beberapa unsur pada
ketentuan Pasal 285 KUHP. Unsur-unsur yang dijabarkanadalah unsur
yang tidak diuraikansecara jelas oleh KUHP. Penjabaran unsur-unsur
tersebut juga akan disertai dengan pemaparan temuan mengenai
implementasi Pasal 285 KUHP dalam putusan pengadilan.
Pemaparan temuan bersumber dari putusan-putusan yang telah
diindeksasi dalam program indeksasi putusan103 kejahatan seksual
terhadap perempuan dan difabel pada tahun 2015.104 Putusan-putusan
tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan rentang tahun
antara 2009 hingga 2015. Dari indeksasi putusantersebut, diperoleh 50
perkara dengan pasal yang dikenakan adalah Pasal 285 KUHP, terdiri
dari 48 putusan pemidanaan, dan 2 vonis bebas. Selain itu, untuk melihat
100
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implementasi Pasal 285 KUHP dibandingkan dengan implementasi Pasal
289 KUHP, juga dipaparkan 16 perkara yang dikenakan Pasal 289 KUHP.

a.

Unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan”

KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan perbuatan apa
saja yang dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan,
sehingga penafsiran yang digunakan penegak hukumselama ini merujuk
pada pendapat ahli atau doktrin. Dalam KUHP terjemahan R. Soesilo,
hanya diterangkan bahwa unsur kekerasan dapat merujuk kepada
Pasal 89 KUHP.105 Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa yang disamakan
dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau
tidak berdaya.106 Kemudian R. Soesilo menjelaskan bahwa melakukan
kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang
tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau
dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.107
R. Soesilo mengartikan pingsan sebagai keadaan tidak ingat atau tidak
sadar akan dirinya, misalnya memberi minum racun kecubung atau obat
lain, sehingga orangnya tidak ingat lagi dan orang yang pingsan tersebut
tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.108 Kemudian tidak
berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali,
sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya
mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar,
memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.109 Menurut R. Soesilo,
perlu dicatat di sini bahwa mengancam orang dengan akan membuat
orang itu pingsan atau tidak berdaya tidak boleh disamakan dengan
mengancam dengan kekerasan, sebab pasal ini hanya mengatakan
tentang melakukan kekerasan, bukan membicarakan tentang kekerasan

105
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atau ancaman kekerasan.110
Sehubungan dengan hal tersebut, Dading berpendapat bahwa yang
dimaksud dengan kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu
sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi
lemah.111 Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas
atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga, atau kekerasan mematahkan
kemajuannya (perlawanannya) 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, dimana penyerahan diri tersebut
sebenarnya ingin ia tolak.112
Lamintang dalam bukunya mengutip pendapat Simons, bahwa
yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld adalah setiap pemakaian
tenaga badan yang tidak terlalu berarti (elke uitoefening van lichamelijke
kracht van niet al te geringe betekenis) atau setiap pemakaian tenaga badan
yang tidak terlalu ringan (het aanwende van llichamelijke kracht van niet
al te geringe intensiteit).113
Menurut Adami Chazawi, ada dua fungsi kekerasan dalam
hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu sebagai
berikut:114
t ,FLFSBTBOZBOHCFSVQBDBSBNFMBLVLBOTVBUVQFSCVBUBO,FLFSBTBO
di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada
casual verband antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban.
Contohnya kekerasan pada perkosaan, yang digunakan sebagai cara
dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang
mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan
110
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H.A.K. Moch. Anwar (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku
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itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan
benda, membuat utang, atau menghapuskan piutang.
t ,FLFSBTBO ZBOH CFSVQB QFSCVBUBO ZBOH EJMBSBOH EBMBN UJOEBL
pidana, bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya
kekerasan pada Pasal 211 atau 212.
Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Adami Chazawi,
kekerasan dalam pengertian Pasal 285 dapat didefinisikan sebagai “suatu
cara atau upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain
yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan
badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain
itu menjadi tidak berdaya secara fisik”.115 Dalam keadaan yang tidak
berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala
sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan
dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama
dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan
dengan kehendaknya sendiri.116 Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak,
maksudnya wujud konkret dari kekerasanbermacam-macam dan tidak
terbatas, misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menendang,
menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya.117
Selanjutnya mengenai “ancaman kekerasan”, putusan Hoge Raad118
tanggal 05 Januari 1914 dan putusan Hoge Raad tanggal 18 Oktober
1915, telah memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk
mengkualifikasikan adanya ancaman akan memakai kekerasan, yaitu:119
“Dat de bedreiging is geuit onder zodanige omstandigheid, dat
bij de bedreigde de indruk kan worden gewekt, dat daardoor
werkelijk een min of meerenstige inbreuk wordt gemaakt op
zijn persoonlijke vrijheid;
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mengenai Hoge Raad dapat diakses di https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-encontact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Supreme-court-of-the-Netherlands,
pada 21 Oktober 2016 pukul 11.00 WIB
118

119

Lamintang (1), loc.cit.

34

Dat des daders wil is gericht op het tewewgbrengen van die
indruk.”
Artinya:
Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu
keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan
kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa
yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan
kebebasan pribadinya;
Bahwa maksud pelaku memang
menimbulkan kesan seperti itu.

ditujukan

untuk

Sementara itu, Adami Chazawi berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan ancaman kekerasan adalah “ancaman kekerasan fisik yang
ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik,
dimana perbuatan fisik tersebut dapat berupa perbuatan persiapan
untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa
kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan jika
ancaman itu tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan pelaku”.120
Contohnya si laki-laki (pelaku) menghunus belati dengan mengancam
hendak melukai tubuh atau membunuh korban dengan belati dan
memaksa korban untuk bersetubuh dengan dia, yang akibatnya korban
secara psikis merasa ketakutan akan ditusuk dengan belati. Rasa cemas
akan dibunuh menyebabkan korban menjadi tidak berdaya sehingga
dalam keadaan yang tidak berdaya inilah korban terpaksa membiarkan
dilakukan persetubuhan terhadap dirinya.121
Menurut Adami Chazawi, ancaman kekerasan mengandung dua aspek
penting, yaitu sebagai berikut:122
t "TQFL PCKFLUJG  JBMBI B  XVKVE OZBUB EBSJ BODBNBO LFLFSBTBO
yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan
perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan
yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b)
120
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menyebabkan orang yang menerima kekerasan menjadi tidak
berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif
yang diobjektifkan).
t "TQFL TVCKFLUJG  JBMBI UJNCVMOZB TVBUV LFQFSDBZBBO CBHJ TJ
penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang
dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan
dia, maka kekerasan itu bener-benar akan diwujudkan. Aspek
kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab
jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah
mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan
terhadap dirinya.
Unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” bersifat alternatif.
Dikarenakan sifat tersebut, Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur
yang ingin dibuktikan, antara kekerasan dengan ancaman kekerasan.
Dari putusan-putusan yang diperoleh, ditemukan bahwa terdapat
Majelis Hakim yang hanya memilih salah satu unsur untuk dibuktikan.
Namun terdapat juga Majelis Hakim yang membuktikan kedua-duanya
berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.123
Dari 50 putusan yang diteliti, terdapat 25 putusan yang
menjabarkan definisi unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” pada
bagian pertimbangan hakim. Definisi yang dijabarkan berasal dari doktrin
maupun yurisprudensi yang telah dijelaskan di atas, seperti pendapat
R. Soesilo, Simons, Lamintang, dan Hoge Raad. Namun, terdapat juga
pertimbangan yang menggunakanpenjelasan menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga.124
Setelah memberikan penjelasan mengenai definisi unsur, dalam
bagian pertimbangannya, Majelis Hakim kemudian menjabarkan
bentuk-bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang menjadi fakta
hukum. Berdasarkan putusan-putusan yang diteliti, ditemukan bahwa
Perkara Nomor 1) 78/Pid.Sus/2014/PN.Lt (Lahat), 2) 112/Pid.B/2015/PN.Mtw
(Muara Teweh), dan 3) 151/Pid.B/2009/PN.Wsp (Wattansoppeng).
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bentuk-bentuk kekerasan yang digunakan para terdakwa saat melakukan
perkosaan di antaranya sebagai berikut:
t NFOBSJLUBOHBOLPSCBOTFDBSBQBLTB
t NFNCFLBQBUBVNFOZVNQBMNVMVULPSCBOEFOHBOBMBUZBOHBEB
di sekitar tempat kejadian atau yang sudah disiapkan pelaku,
misalnya kain kerudung korban, serbet, lakban, dan sebagainya;
t NFOZFSFU NFOEPSPOH BUBVNFNCBOUJOHUVCVILPSCBO
t NFOVUVQNVLBLPSCBOEFOHBOBMBUTFQFSUJCBOUBMBUBVLBJO
t NFODFLJLMFIFSLPSCBO
t NFMFQBTTFDBSBQBLTBQBLBJBOLPSCBO
t NFNFHBOH BUBV NFOHJLBU LFEVB UBOHBO LPSCBO EBOBUBV LBLJ
korban;
t NFNVLVMBOHHPUBUVCVILPSCBO
t NFOBNQBSQJQJLPSCBOLPSCBO
t NFOJOEJIBUBVNFOFLBOUVCVILPSCBO
Pertimbangan mengenai bentuk-bentuk kekerasan tersebut
diperoleh Majelis Hakim dari alat bukti surat berupa visum et repertumdan/
atau keterangan ahli yang menyatakan bahwa ditemukan luka-luka lecet,
bengkak, atau memar pada tubuh korban. Hal ini ditemukan dalam 11
putusan yang menghubungkan bentuk kekerasan dengan luka-luka pada
tubuh korban yang berdasarkan visum et repertum.125
Keberadaan luka fisik sebagai salah satu hal yang menentukan
dalam membuktikan unsur kekerasan secara lebih detil terdapat dalam
dua putusan yang menyatakan terdakwa bebas, yaitu perkara atas nama
terdakwa Jallaludin126 dan perkara atas nama terdakwa Abdul Rahman127.
Perkara Nomor: 1) 527/Pid.B/2011/PN.Srg (Serang); 2) 903/Pid.B/2013/
PN.Jkt.Sel.(Jakarta Selatan); 3) 311/Pid.B/2014/PN.Grt (Garut); 4) 245/Pid.B/2011/
PN.MRK (Merauke); 5) 52/Pid.B/2012/PN.SRG (Sorong); 6) 33/Pid.B/2013/PN.Kdl
(Kendal); 7) 72/Pid.Sus/2014/PN.Kla (Kalianda); 8) 78/Pid.Sus/2014/PN.Lt (Lahat); 9)
112/Pid.B/2015/PN.Mtw (Muara Teweh); 10) 151/Pid.B/2009/PN.Wsp (Wattansoppeng);
dan 11) 340/Pid.B/2012/PN.Ab (Ambon).
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Majelis Hakim dalam kedua putusan tersebut menyatakan bahwa unsur
kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti dimana salah satu
pertimbangannya karenatidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau
bekas luka pada tubuh korban.
Sedangkan fakta hukum yang dikategorikan Majelis Hakim
sebagai bentuk-bentuk ancaman kekerasan dapat berupa ancaman verbal
maupun ancaman menggunakan senjata tajam, seperti:
t BODBNBO BLBO NFOHBSBL LFMJMJOH LBNQVOH  NFOJNCVO EJ QBTJS 
dan menggunduli korban;
t BODBNBO BLBO NFNCVOVI LPSCBO NFOHHVOBLBO TFOKBUB UBKBN
seperti pisau, clurit, parang, keris;
t BODBNBOBLBONFNVLVMLPSCBO
t BODBNBOUJEBLBLBONFOHBOUBSQVMBOHBUBVNFOJOHHBMLBOLPSCBO
di tempat kejadian;
t BODBNBOBLBOCFSUJOEBLLBTBSQBEBLPSCBO
t BODBNBOBLBONFNBOHHJMUFNBOUFNBOQFMBLVZBOHMBJO
t BODBNBOBLBONFNBTVLLBOLPSCBOLFKVSBOHEBONFSVTBLCBSBOH
milik korban seperti motor;
t BODBNBOBLBONFMBQPSLBOLPSCBOLFQPMJTJ
t BODBNBOBLBONFNFDBULPSCBO
Bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan lain yang menarik dapat
dilihat dalam 2 perkara berikut. Pertama, pada perkara atas nama
terdakwa Myxe Zul Janova128, Majelis Hakim mengkategorikan bujuk
rayu atau janji-janji palsu sebagai bentuk dari ancaman kekerasan.
Perkara kedua adalah perkara atas nama terdakwa Zulkifli.129 Majelis
Hakim pada perkara tersebut tidak menjabarkan fakta hukum terkait
bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa,
namun unsur kekerasan atau ancaman kekerasan lebih ditekankan pada
sisi mental korban yang mengalami sakit ingatan atau sakit jiwa, sehingga
128
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korban dianggap tidak memahami apa yang dilakukan terhadap dirinya
dan apa akibatnya.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur
“kekerasan atau ancaman kekerasan” merupakan unsur yang bersifat
alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur yang
ingin dibuktikan. Meskipun demikian, terdapat juga Majelis Hakim yang
membuktikan kedua-duanya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
Kemudian terkait dengan unsur kekerasan, pada beberapa putusan, selain
bentuk kekerasannya, luka pada tubuh korban yang dinyatakan dalam
visum et repertum atau keterangan ahli juga masih menjadi hal penting
yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan unsur
ini. Terkait unsur ancaman kekerasan, bentuknya dapat berupa ancaman
verbal maupun ancaman menggunakan senjata tajam.
b.

Unsur “memaksa”

Dalam Bahasa Indonesia, memaksa berasal dari kata “paksa” yang berarti
mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.130S ementara
“memaksa” diartikan sebagai memperlakukan, menyuruh, meminta
dengan paksa.131 Menurut Adami Chazawi, pengertian perbuatan
memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang
lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan
kehendak orang lain itu sendiri, agar orang lain tadi menerima kehendak
orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima
kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu:132
t .FOFSJNBBQBZBOHBLBOEJQFSCVBUUFSIBEBQEJSJOZBBUBV
t 0SBOH ZBOH EJQBLTB CFSCVBU ZBOH TBNB TFTVBJ EFOHBO BQB ZBOH
dikehendaki orang yang memaksa.
Menurut Lamintang, perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan
perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan.133 Cara-cara
130
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memaksa di sini terbatas dengan dua cara, yaitu dengan kekerasan
(geweld) dan ancaman kekerasan (bedreiging met geweld).134
Dari 50 putusan yang diteliti, terdapat 14 putusan yang menjabarkan
definisi unsur “memaksa” dalam bagian pertimbangannya, yaitu:
t .FNBLTBBEBMBINFNFSJOUBILBOPSBOHMBJOVOUVLCFSCVBUTFTVBUV 
tidak berbuat sesuatu atau menyerahkan sesuatu dan isi perintah
tersebut tidak sesuai dengan kehendak atau tidak dikehendaki oleh
orang yang diperintah(Perkara Nomor110/Pid.B/2013/PN.SKG
(Sengkang)).
t .FNBLTB BEBMBI NFNCVBU TFTFPSBOH NFMBLVLBO TFTVBUV
perbuatan dengan tidak adanya kehendak dari orang yang dipaksa
tersebut( Perkara Nomor527/Pid.B/2011/PN.Srg (Serang)).
t .FNBLTB CFSBTBM EBSJ LBUB iQBLTBw ZBOH NFOHBOEVOH
pengertian mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun
tidak mau; memaksa, memperlakukan, menyuruh, meminta
dengan paksa berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan),
memerkosa(Perkara Nomor12/Pid.B/2015/PT.Bgl (Bengkulu)).
t .FOVSVU 3 4VHBOEIJ  4) EBMBN CVLVOZB i,6)1 %"/
PENJELASANNYA“, halaman 302, Penjelasan Pasal 285 “... Bahwa
memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan misalnya
merangkul wanita itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tak
dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi(Perkara
Nomor 83/Pid.B/2010/PN.NBE (Nabire)).
t .FNBLTBBEBMBITVBUVQFSCVBUBOZBOHEJMBLVLBOPMFITFTFPSBOH
untuk membuat orang lain melakukan atau tidak melakukan
sesuatu perbuatan atas kehendak si pembuat( Perkara Nomor 52/
Pid.B/2012/PN.SRG (Sorong)).
t .FNBLTB ZBJUV EJ MVBS LFIFOEBL PSBOH BUBV CVLBO BUBT
kemauannya(Perkara Nomor 104/Pid.B/2012/PN.SGU (Sanggau)).
134
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t 1FSCVBUBONFNBLTBEBQBUEJMBLVLBOEFOHBOQFSCVBUBOEBOEBQBU
juga dilakukan dengan ucapan (Perkara Nomor 136/Pid.B/2012/
PN.Skg (Sengkang)).
t .FNBLTB BEBMBI TVBUV UJOEBLBO ZBOH NFNPKPLLBO TFTFPSBOH
hingga tiada pilihan yang lebih wajar bagianya selain daripada
mengikuti kehendak si pemaksa, dengan kata lain tanpa tindakan
si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan
sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Pemaksaan pada
dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan
adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa, dalam pasal ini
yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan(Perkara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg
(Malang)).
t .FNBLTB EBMBN QFSLPTBBO NFOVOKVLLBO BEBOZB QFSUFOUBOHBO
kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau atau ingin
bersetubuh sementara korban tidak mau atau ingin. Karenanya
tidak ada perkosaan apabila tidak pemaksaan dalam arti hubungan
itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak
akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada
memaksa (Perkara Nomor 24/Pid.B/2013/PN.Msh (Masohi)).
t

.FNBLTBBEBMBICFSVTBIBTVQBZBPSBOHZBOHEJQBLTBNFOHJLVUJ
keinginannya(Perkara Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Lt (Lahat) dan
Perkara Nomor214/Pid.Sus/2012/PN.Spg (Sampang)).

t

.FNBLTB BEBMBI NFOZVSVI PSBOH MBJO NFMBLVLBO BUBV UJEBL
melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu,
sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan
dengan kehendaknya sendiri (Perkara Nomor 52-K/PM I-04/AD/
IV/2014 (Pengadilan Militer tingkat pertama Palembang)).

t

.FNBLTB NFOVSVU ,##* BEBMBI TVBUV QFSCVBUBO ZBOH
memperlakukan, menyuruh, atau meminta dengan paksa atau
dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak
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atau menekan(Perkara Nomor 60-K/PM I-02/AD/IV/2013
(Pengadilan Militer tingkat pertama Medan)).
t

.FNBLTBBEBMBINFMBLVLBOUFLBOBOUFSIBEBQTFTFPSBOHTFIJOHHB
orang itu mau melakukan perbuatan yang dikehendaki si pelaku
(Perkara Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2011 (Pengadilan Militer
tingkat pertama Jakarta)).

Dalam putusan-putusan yang diteliti, pembuktian unsur “memaksa”
biasanya dikaitkan dengan pembuktian unsur “kekerasan atau ancaman
kekerasan”, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “memaksa”
merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari unsur “kekerasan atau
ancaman kekerasan”. Hal ini sejalan dengan pendapat Lamintang yang
menyatakan bahwa cara-cara memaksa terbatas pada dua cara, yaitu
kekerasan dan ancaman kekerasan. Hal ini juga dapat dilihat dari 50
putusan yang diteliti, dimana sebagian besar putusan membuktikan
unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang
wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” secara keseluruhan.
c.

Unsur “seorang wanita”

Pasal 285 KUHP secara tegas mengatakan bahwa objek atau
korban dari tindak pidana yang dirumuskannya haruslah seorang wanita.
Dengan demikian jika perkosaan dilakukan terhadap seorang laki-laki,
maka pelakunya tidak dapat dijerat Pasal 285 KUHP.Terkait definisinya,
sebuah putusan dalam bagian pertimbangannya menjabarkan bahwa
wanita adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita atau perempuan
dimana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai
payudara, mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak,
menyusui, dan sebagainya.135 Unsur ini biasanya dibuktikan bersamaan
dengan unsur-unsur Pasal 285 KUHP yang lain.

d.

Unsur “bersetubuh”

Perkara Nomor 52-K/PM I-04/AD/IV/2014 (Pengadilan Militer tingkat
pertama Palembang)
135

42

Persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang
memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus
terjadi:136
t &SFDUJPpenis (ereksi penis);
t 1FOFUSBUJP penis ke dalam vagina (peneterasi penis ke dalam
fagina);
t &KBDVMBUJP dalam vagina (ejakulasi atau mengeluarkan air mani
dalam vagina).
Menurut Njowito Hamdani, secara medis, batasan tersebut tidak dapat
selalu dibuktikan. Misalnya saja tidak ditemukannya spermatozoa bila
pelaku menderita azoospremia (mani tidak mengandung sel mani) atau
pelaku memakai kondom137, tidak dapat membuktikan bahwa telah
terjadi ejaculatio dalam vagina. Contoh lainnya yaitu terdapat beberapa
kasus seorang perempuan hamil, sedangkan selaput dara (hymen-nya)
utuh, berlubang kecil, tidak dapat dilalui jari kelingking, yang berarti
tidak ada penetrasi ke dalam vagina138, sehingga definisi persetubuhan
secara medis menurut Njowito Hamdani cukup perpaduan alat kelamin
laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi seringanringannya, dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel
mani.139
Sementara itu, secara yuridis, seperti halnya dengan unsur
kekerasan atau ancaman kekerasan, baik KUHP maupun peraturan
perundang-undangan di luar KUHP, tidak secara jelas memberikan
batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan persetubuhan.
KUHP hanya membedakan persetubuhan dan perbuatan cabul. Jika
unsur persetubuhan dalam perkosaan (Pasal 285 KUHP) tidak dapat
dibuktikan, maka pasal yang dikenakan kepada si pelaku adalah pasal
Handoko Tjondroputranto, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik, Diktat
Kuliah Ilmu Hukum Kedokteran Forensik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
hal. 53.
136

Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1992), hal 158.
137

138

Ibid.

139

Ibid.
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perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP). Sehingga biasanya Majelis Hakim
menafsirkan unsur persetubuhan menggunakan definisi yang diberikan
oleh para ahli hukum (doktrin) atau yurisprudensi. Berikut adalah definisi
persetubuhan berdasarkan doktrin atau yurisprudensi yang digunakan
oleh Majelis Hakim dalam 50 putusan yang diteliti.
Definisi persetubuhan dalam pasal perkosaan menurut Arrest Hoge
Raad tanggal 5 Februari 1912 W.9292 adalah peraduan antara kemaluan
laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk
mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam
kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. R. Soesilo juga
memberikan definisi serupa untuk unsur persetubuhan yang terdapat
dalam Pasal 284 KUHP.140 Lalu dalam Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari
1912 juga ditemukan pendapat bahwa suatu persinggungan diluar antara
alat kelamin pria dan alat kelamin wanita bukan merupakan persatuan
antara alat-alat kelamin yang diperlukan dalam suatu perkosaan.141
S.R.
Sianturi
berpendapat
bahwa
yang
dimaksud
dengan bersetubuh untuk penerapan Pasal 285 KUHP ialah memasukkan
kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga dapat
mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar
menempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai
persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit, yang untuk itu
diterapkan Pasal 289 KUHP.142
Pendapat Sianturi tersebut mirip dengan pendapat yang diberikan
oleh Dading. Dading berpendapat bahwa perbuatan persetubuhan
dalam Pasal 285 KUHP harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin
antara seorang pria dan seorang wanita, dimana hubungan kelamin
pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu,143
namun menurut Dading, dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan
140

Soesilo, op.cit, hlm. 209.

141

Lamintang (1), op.cit, hlm. 115.

S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, (Jakarta: Alumni
Ahaem-Petehaem, 1989), hlm. 231.
142

143

Anwar, op.cit, hlm. 226.
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ini bahwa kemaluan dari seorang wanita mengalami luka akibat hubungan
tidak wajar. Sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi, karena
meskipun hal itu dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak
perlu ditujukan ke arah itu.144 Persetubuhan dalam Pasal 285 KUHP pada
umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani, karena kehamilan
tidak terletak dalam kekuasaan manusia sepenuhnya.145
Pendapat Dading tersebut mirip dengan pendapat Van Bemmelen
dan Van Hattum yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya
dimana mereka sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa adanya
suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan), tidak
disyaratkan terjadinya ‘ejaculatio seminis’(ejakulasi atau keluarnya
air mani di dalam vagina korban), melainkan cukup jika orang telah
memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.146 Pendapat
ini senada dengan definisi persetubuhan secara medis yang diutarakan
sebelumnya oleh Njowito Hamdani.
1)

Penetrasi terhadap vagina oleh penis

Definisi unsur “bersetubuh”, baik secara medis maupun yuridis,
tidak terlepas dari penetrasi terhadap vagina oleh penis. Hal ini dapat
dilihat dari 50 putusan yang diteliti, dimana semua putusan mengartikan
persetubuhan sebagai penetrasi terhadap vagina oleh penis. Hal tersebut
dapat dilihat baik dalam penjabaran definisi maupun penjabaran fakta
hukum dalam bagian pertimbangan putusan. Sehingga suatu perbuatan
dapat disebut persetubuhan saat terjadi penetrasi terhadap vagina oleh
penis, yaitu penis harus masuk ke dalam vagina.
Sementara itu, penetrasi terhadap vagina oleh anggota tubuh lain
atau persentuhan antara penis dengan vagina (menggesek-gesekkan,
menempelkan tidak sampai masuk) tidak dapat dikategorikan sebagai
persetubuhan sebagaimana salah satu unsur dalam Pasal 285 KUHP,
melainkan termasuk dalam perbuatan cabul Pasal 289 KUHP. Hal
144

Ibid., hal. 226-227.

145

Ibid., hal. 227.

146

Lamintang (1), loc. cit
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ini dapat dilihat dari perkara-perkara dimana terdakwa melakukan
perbuatan sesuai dengan Pasal 289 KUHP. Terdapat empat putusan yang
mengkategorikan penetrasi terhadap vagina oleh anggota tubuh lain,
yaitu jari, sebagai perbuatan cabul, yaitu perkara atas nama terdakwa
Anizar147, perkara atas nama terdakwa Nikodemus Wattimury148,
perkara atas nama terdakwa Asrani149, dan perkara Nomor 105/
Pid.B/2013/PN.Wns (Wonosari)150. Kemudian terdapat dua putusan
yang mengkategorikan persentuhan antara penis dengan vagina sebagai
perbuatan cabul, yaitu perkara atas nama terdakwa Asrani151 dan perkara
Nomor 87/Pid.B/2014/PN.Bnr (Banjarnegara)152. Selanjutnya terdapat
tiga putusan yang mengkategorikan persentuhan antara penis dengan
anggota tubuh korban yang lain (misalnya perut bagian bawah, pangkal
paha) sebagai perbuatan cabul, yaitu perkara atas nama terdakwa Petrus
Rekong153, perkara atas nama terdakwa Ade Sumantri154, dan perkara atas
nama terdakwa Fandi Layan155. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan
dengan pendapat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912,
sebagai berikut.
“suatu persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan
alat kelamin wanita bukan merupakan persatuan antara
alat-alat kelamin yang diperlukan dalam suatu perkosaan”.156
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sianturi, yaitu jika
kemaluan si pria hanya “sekedar menempel” di atas kemaluan si wanita,
tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan
dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan Pasal 289 KUHP.
147

Perkara Nomor 8/Pid.B/2012/PN.Rni (Ranai)

148

Perkara Nomor 20/Pid.B/2013/PN.Msh (Masohi)

149

Perkara Nomor 20/Pid.B/2014/PN.Kgn (Kandangan)

Dalam perkara ini, nama Terdakwa tidak ditemukan pada putusan dan hanya
dituilskan sebagai TERDAKWA.
150
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Perkara Nomor 20/Pid.B/2014/PN.Kgn (Kandangan)

Dalam perkara ini nama dan tempat tanggal lahir Terdakwa tidak dicantumkan
pada putusan dan hanya disebut sebagai TERDAKWA.
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Perkara Nomor 59/Pid.B/2013/PN.Yk (Yogyakarta)
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Perkara Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Pdg (Pandeglang)

155

Perkara Nomor 80/Pid.B/2013/PN.End (Ende)
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Ditemukan juga satu putusan, yaitu perkara atas nama terdakwa Andi
Sultoni157, yang mengkategorikan penetrasi terhadap vagina oleh penis
sebagai perbuatan cabul, bukan sebagai persetubuhan, sehingga vonis
yang dijatuhkan bukan bersalah melanggar Pasal 285 KUHP, melainkan
bersalah melanggar Pasal 289 KUHP. Putusan tersebut adalah Perkara
Nomor 110/Pid.B/2013/PN.Bgl (Bangil).
Tabel 2.1 Tabel Temuan Putusan Perkara
Terkait Pemaknaan Penetrasi terhadap Vagina
Penetrasi terhadap vagina oleh anggota tubuh lain (jari)
1) 8/Pid.B/2012/PN.Rni (Ranai)
2) 20/Pid.B/2013/PN.Msh (Masohi)
3) 20/Pid.B/2014/PN.Kgn (Kandangan)
4)105/Pid.B/2013/PN.Wns (Wonosari)
Persentuhan antara penis dengan vagina (menggesekgesekkan, menempelkan tidak sampai masuk)
Kategori perbuatan
cabul
(Berdasarkan
putusan-putusan
Pasal 289 KUHP)

1) 20/Pid.B/2014/PN.Kgn (Kandangan)
2) 87/Pid.B/2014/PN.Bnr (Banjarnegara)
Persentuhan antara penis dengan anggota tubuh korban yang
lain (misalnya perut bagian bawah, pangkal paha)
1) 59/Pid.B/2013/PN.Yk (Yogyakarta)
2) 79/Pid.B/2011/PN.Pdg (Pandeglang)
3) 80/Pid.B/2013/PN.End (Ende)
Penetrasi terhadap vagina oleh penis
1) 110/Pid.B/2013/PN.Bgl (Bangil)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu
perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan bersetubuh jika
terjadi penetrasi terhadap vagina oleh penis, yaitu penis harus masuk
ke dalam vagina. Meski demikian, masih terdapat putusan yang tidak
mengategorikan penetrasi terhadap vagina oleh penis secara spesifik
157

Perkara Nomor 110/Pid.B/2013/PN.Bgl (Bangil)
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sebagai persetubuhan, melainkan sebagai perbuatan cabul.
2)

Keberadaan sperma atau air mani

Selain penetrasi penis terhadap vagina, dalam membuktikan
unsur persetubuhan pada Pasal 285 KUHP, biasanya Majelis Hakim juga
mempertimbangkan keberadaan sperma atau air mani (terjadi ejakulasi)
terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari 48 putusan yang divonis bersalah,
terdapat 41 putusan yang menyinggung keberadaan sperma atau air mani
dalam pertimbangannya, baik yang dikeluarkan di luar maupun di dalam
vagina.
Keberadaan sperma sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim bisa saja terjadi karena masih banyak putusan yang
menggunakan definisi persetubuhan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 5
Februari 1912 W.9292. Dalam arrest tersebut, persetubuhan didefinisikan
sebagai “peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan
perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal
kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga
mengeluarkan air mani (sperma)”. Padahal menurut Njowito Hamdani,
definisi persetubuhan secara medis cukup perpaduan alat kelamin
laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi seringanringannya, dengan atautanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel
mani. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Dading. Menurut Dading,
persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan
mani, berhubung ketentuan dalam Pasal 285 KUHP tidak ditujukan
kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan
manusia sepenuhnya.
Satu dari dua putusan yang divonis bebas karena tidak terbukti
melanggar Pasal 285 KUHP mempermasalahkan keberadaan sperma
dalam pertimbangan putusannya, yaitu perkara atas nama terdakwa
Jallaludin158. Dalam putusan tersebut, salah satu hal yang dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim adalah tidak ditemukannya bekas sisa sperma pada
vagina korban. Hal ini mengakibatkan unsur persetubuhan tidak terbukti
158

Perkara Nomor 53/Pid.B/2015/PN Ktn (Kutacane)
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menurut Majelis Hakim.159Padahal, sebagaimana dijelaskan dalam bagian
terdahulu, terkait hal ini Njowito Hamdani memberi contoh bahwa bisa
saja terjadi kasus dimana tidak ditemukannya spermatozoa bila pelaku
menderita azoospremia (mani tidak mengandung sel mani) atau pelaku
memakai kondom, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi
ejaculatio dalam vagina.
Terkait keberadaan sperma, hal lain juga ditemukan dalam satu
putusan yang divonis terbukti melanggar Pasal 289 KUHP, yaitu perkara
atas nama terdakwa Asrani160. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
belum dapat dikategorikan sebagai perkosaan, melainkan hanya perbuatan
cabul. Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu
tidak ditemukannya bekas sperma karena penis terdakwa belum sempat
masuk ke dalam vagina korban. Dalam perkara tersebut, perbuatan yang
dianggap terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah menggesek-gesekkan
penisnya ke vagina korban.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian unsur
persetubuhan dalam Pasal 285 KUHP masih bergantung pada keberadaan
sperma milik terdakwa. Keberadaan sperma juga dapat menjadi salah
satu hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan
pasal yang akan dibuktikan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa.
3)

Selaput dara (hymen) yang robek, tidak utuh, lecet, atau luka

Selanjutnya, yang menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan
Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal 285 KUHP adalah robek,
tidak utuh, lecet atau lukanya selaput dara (hymen) korban. Hal ini sering
menjadi permasalahan dalam perkara-perkara dimana korbannya adalah
wanita bersuami, wanita yang sudah pernah melahirkan, atau wanita
yang sebelumnya sudah pernah bersetubuh.
Dari 50 putusan yang diteliti, sebanyak 40 perkara menyinggung
soal robekan selaput dara yang disebutkan dalam visum et repertum, baik
159
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robekan baru maupun robekan lama. Hal tersebut disinggung dalam
pertimbangan terkait pembuktian unsur pasal maupun yang hanya
terdapat pada bagian dakwaan dalam putusannya.
Dalam 2 perkara yang divonis bebas karena tidak terbukti
melanggar Pasal 285 KUHP, salah satu hal yang dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim adalah tidak dijumpainya luka robek baru pada selaput
dara, namun hanya dijumpai luka robekan lama sebagaimana disebutkan
dalam visum et repertum. Kedua perkara tersebut adalah perkara atas
nama terdakwa Jallaludin161 dan perkara atas nama terdakwa Abdul
Rahman162. Dalam putusan perkara Abdul Rahman, Majelis Hakim
berpendapat bahwa berdasarkan keterangan ahli, dikarenakan korban
sudah menikah dan melahirkan, maka akan sangat sulit ditemukan
suatu tanda-tanda kekerasan dalam hal kasus perkosaan. Padahal terkait
hal ini Njowito Hamdani memberikan contohdimana ada beberapa
kasus seorang perempuan hamil, sedangkan selaput dara (hymen) utuh,
berlubang kecil, tidak dapat dilalui jari kelingking, yang artinyaseolaholah tidak pernah terjadi penetrasi ke dalam vaginanya.
Terkait robekan pada selaput dara, hal lain juga ditemukan dalam
dua putusan yang divonis terbukti melanggar Pasal 289 KUHP, yaitu
perkara atas nama terdakwa Asrani163 dan perkara atas nama terdakwa
Ade Sumantri164. Walaupun dalam bagian pertimbangan kedua putusan
tersebut disinggung mengenai keberadaan robekan selaput dara, namun
keduanya divonis terbukti melanggar Pasal 289 KUHP, bukan Pasal 285
KUHP. Dalam perkara atas nama terdakwa Asrani165 (yang sebelumnya
juga sudah diuraikan pada bagian keberadaan sperma), Majelis Hakim
berpendapat bahwa selain tidak ditemukannya bekas sperma karena
penis terdakwa belum sempat masuk ke dalam vagina korban, keterangan
ahli yang menyatakan bahwa robekan selaput dara pada korban adalah
robekan lama juga menjadi pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa
161
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belum dapat dikategorikan sebagai perkosaan, melainkan perbuatan
cabul.
Lecet pada bagian bibir vagina yang tidak sampai pada robeknya
selaput dara juga menjadi problema tersendiri. Terdapat satu putusan
yang menjadikan hal ini sebagai salah satu pertimbangannya tidak
terbuktinya Pasal 285 KUHP, melainkan Pasal 289 KUHP.166 Dalam
putusan tersebut Majelis Hakim tidak melihat perbuatan terdakwa yang
berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina korban namun tidak
sempat masuk, tetapi terdakwa sempat menggesek-gesekkan penisnya ke
vagina korban sebagai perbuatan perkosaan, karena perbuatan ini hanya
mengakibatkan luka lecet di bibir vagina tetapi tidak sampai merobek
selaput dara korban.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam
menentukan seseorang terdakwa terbukti atau tidak dalam melakukan
tindak pidana perkosaan masih bergantung pada pertimbangan robek
atau tidaknya, utuh atau tidaknya, lecet/luka atau tidaknya selaput dara
korban.

e.

Unsur “di luar pernikahan”

Dalam KUHP terjemahan versi yang lain167, unsur “di luar
pernikahan” biasanya berbunyi “yang bukan istrinya”. Unsur ini
menekankan bahwa antara pelaku dengan korban tidak terikat dalam
suatu hubungan pernikahan yang sah. Dengan kata lain korban bukanlah
istri sah pelaku, sehingga ketentuan Pasal 285 KUHP tidak berlaku bagi
suami yang melakukan perkosaan terhadap istrinya yang sah. Unsur ini
biasanya dibuktikan bersamaan dengan unsur-unsur Pasal 285 KUHP
yang lain.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim masih
166
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menggunakan penafisran yang sempit pada unsur-unsur dalam Pasal
285 KUHP, misalnya; masih bergantung pada ada tidaknya sperma pada
vagina korban, robek tidaknya selaput dara korban atau ada tidaknya
luka ditubuh korban yang menandakan adanya kekerasan atau ancaman
kekerasan.
Demikianlah akhir pembahasan Bab II mengenai pengaturan tindak
pidana perkosaan di Indonesia, dimulai dari sejarah, pengaturannya saat
ini, hingga implementasinya dalam putusan. Selanjutnya akan dibahas
mengenai perkembangan isu perkosaan pada tataran global.
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Bab III
Perkembangan Isu Perkosaan Secara Global

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, tindak pidana
perkosaan di Indonesia masih dimaknai sebatas pada rumusan Pasal 285
KUHPyang meliputi lima unsur penting, yakni:
1. menggunakan sarana kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. terdapat unsur paksaan terhadap korban;
3. korban harus merupakan seorang wanita;
4. terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, yang dimaknai
secara sempit pada terjadinya ejakulasi di dalam vagina korban;
dan
5. persetubuhan tersebut terjadi di luar pernikahan.
Dalam perkembangannya secara global, diskursus tentang perkosaan
telah melewati definisi konvensional seperti yang masih dipertahankan
di Indonesia dan menyentuh beberapa isu yang beririsan dengan tindak
pidana lain. Bab ini akan menjelaskan perkembangan perkosaan secara
global tersebut dan membandingkannya dengan praktik di Indonesia.

A.

Subordinasi Seksualitas Perempuan dan Perluasan Lingkup
Perkosaan

Pada awalnya, rumusan tindak pidana perkosaan di banyak
negara mirip dengan rumusan yang dimiliki Indonesia pada saat ini.
Dua unsur utama yang pasti tercantum dalam rumusan tindak pidana
perkosaan tersebut adalah ‘persetubuhan dengan seorang wanita’ dan ‘di
luar perkawinan’. Kondisi ini banyak dipengaruhi latar belakang sejarah
53

dimana nuansa bias gender sedemikian kuat hingga memandang rendah
posisi perempuan dan meanggapnya sebagai properti laki-laki.168
Dalam tradisi common law di Inggris, misalnya, tindak pidana
perkosaan tidak diposisikan sebagai bagian dari tindak pidana terhadap
orang/tubuh, tetapi merupakan tindak pidana terhadap properti/
harta benda.169Kemampuan reproduksi seorang perempuan, secara
lebih spesifik adalah keperawanannya, dianggap sebagai properti dan
merupakan satu hal yang esensial dalam mempertahankan hak-hak
waris dalam lingkungan keluarga yang patriarki. Seksualitas perempuan
menjadi milik ayahnya dan selanjutnya ditransfer kepada laki-laki yang
menjadi suaminya. Hukum perkosaan di Inggris melindungi kepentingan
ekonomi yang dimiliki laki-laki dan oleh karena itu, perkosaan
ditempatkan ke dalam tindak pidana terhadap properti.170
Dalam kesempatan lain, Sharon Cowan171 menilai bahwa konstruksi
hukum perkosaan yang demikian hanya akan memunculkankebingungan
lebih lanjut berkenaan dengansifat berbahaya tindak pidana perkosaan.
Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah perkosaan dapat
dianggap sebagai pelanggaran terhadap tubuh seseorang atau justru
merupakanbentuk kerusakan terhadap jiwa, psikis maupun pikiran
korban?
Louise Du Toit172 menanggapi hal ini dengan mengembalikan
diskursus perkosaan ke dalam konteks pemikiran Cartesian yang
membagi tubuh dan jiwa manusia sebagai dua hal yang terpisah. Ia melihat
perkosaan dalam rumusan yang tradisional sebagai representasi dari
pemisahan seksualitas dari akal seorang perempuan dan menegasikan
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kemampuannya untuk memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri. Oleh
sebab itu, jika rumusan ini tetap dipertahankanmaka posisi perempuan
selalu dan akan tetap diposisikan oleh komunitasnya sebagai objek
seksualitas.
Hal yang sama juga disuarakan oleh gerakan feminis sejak tahun
1970an173. Berdasarkan pendapatnya pada subordinasi seksualitas
yang dialami perempuan, kelompok ini mengkritik aturan hukum
yang mengatur tindak seksualitas, baik dari sudut pandang tradisional
maupun liberal.Dalam penilaian Martha Chamallas174, aturan hukum
seksualitas yang tradisional menitikberatkan pada pesan moral bahwa
satu-satunya hubungan seks yang diperbolehkan adalah hubungan seks
yang terjadi dalam perkawinan heteroseksual. Akibatnya, aturan hukum
yang demikian mengangkat derajat hubungan seks dalam perkawinan
heteroseksual ke dalam tataran yang secara kualitatif berbeda dari
hubungan seks lainnya dan menganggap hubungan seks di luar nikah yang
dilakukan secara suka sama suka, seperti perzinahan dan seks komersial,
sebagai suatu hal yang dilarang dan pantas untuk dihukum. Hal inilah
yang kemudian menguatkan rumusan tindak pidana perkosaan sebagai
persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan dan tidak mungkin
terjadi pada seorang perempuan yang telah memiliki suami. Selain
Gerakan feminis pada tahun 1970 sebagian besar cenderung beraliran radikal.
Pada Jaman itu Feminisme liberal beranggapan ada aspek yang menjadi akar penindasan
lelaki terhadap perempuan. Pertama sistem patriarkis yang berlaku universal dimana
lelaki dijadikan sebagai pemimpin. Untuk itu sistem ini harus ditolak dan diganti.
Penyebab kedua adalah kondisi biologis perempuan itu sendiri yang membuat dia lemah
terhadap lelaki seperti haid dan melahirkan. Untuk itu perempuan harus menolak sistem
patriarkis dan perempuan harus diberikan kebebasan untuk melahirkan atau tidak.
Pelegalan aborsi dan melakukan pernikahan sejenis Intinya aliran ini menjelaskan bahwa
akar permasalahan ketidak adilan gender justeru terletak pada perbedaan seks reproduksi
di antara lelaki dan perempuan. Oleh karena itu, mulailah diusung konsep gender equality
atau kesetaraan gender sebagai mainstream gerakan mereka. Salah satu orang terpenting
dalam gerakan feminisme pada jaman itu adalah Kate Millet yang menerbitkan buku
berjudul “sexual politics” . Millet melakukan analisa sistematik tentang sistem seks/gender
dalam sistem patriaki , yang pada saat itu semakin memberikan dorongan untuk gerakan
feminisme. Selain itu ada pula Shulamith Firestone yang juga mempunyai aliran yang
sama dengan Kate Millet. Lihat Janet A. Kourany, Feminist Philosophies Problem Theories
and Aplication, (New Jersey: Prentice Hall,1993), hlm. 275.
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itu, korban perkosaan juga akan selalu diasosiasikan terhadap gender
tertentu, yaitu perempuan.
Di sisi lain, dalam rumusan liberal, hubungan seksual dianggap
sebagai ranah privat yang tidak boleh diintervensi oleh hukum sekalipun.
Sebagai konsekuensinya, yang membedakan antara hubungan seksual
yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum bergantung
pada persetujuan yang diberikan oleh perempuan. Namun, kritik kaum
feminis diarahkan pada tataran praktis dimana “persetujuan” dimaknai
tidak lebih dari sekedar persetujuan diam-diam atau tidak menunjukkan
perlawanan. Hal ini justru melanggengkan sebuah sistem mengenai
hubungan seksualitas yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan
dimana laki-laki memegang peran aktif dalam hubungan seksual dan
perempuan diposisikan pasif hanya dengan menyetujui atau tidak
menyetujui hubungans seks tersebut.175
Dalam perkembangannya, rumusan tindak pidana perkosaan di
berbagai negara tersebut akhirnya bergeser mengikuti dinamika yang
dibangun oleh kaum feminis. Amerika Serikat (Amerika), misalnya,
memaknai perkosaan sebagai ‘hubungan seksual terhadap wanita dengan
paksaan dan tanpa adanya kehendak’.176Dalam US Model Penal Code
(MPC)177 Section 213.1diaturlebih lanjut bahwa yang dapat diperkosa
hanyalah wanita yang bukan merupakan istri pelaku.178Selain itu, MPC
juga menambahkan beberapa unsur, di antaranya:179
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Rumusan ini banyak dipengaruhi oleh common law khususnya dalam putusan
Commonwealth v. John Burke.Baca Commonwealth v. Burke, 105 Mass. 376 (1870) diakses
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pada 14 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB
177

Cyntha Lee and Angela Haris, Criminal Law: Cases and Materials, (TK: West,
2005), hlm. 407.
178

179

U.S. Model Penal Code, diakses pada https://www.cga.ct.gov/PS98/

56

1. Wanita tersebut dibuat tidak berdaya mengontrol tindakannya
akibat pengaruh narkotika dan alkohol tanpa sepengetahuannya;
2. Wanita dalam keadaan tidak sadar; atau
3. Wanita berumur kurang dari 10 tahun.
Pengaturan perkosaan di MPC tersebut sudah dianggap usang dan
perlu diganti. Saat ini, Amerika memiliki berbagai macam pengaturan
tentang perkosaan yang berbeda. Hal ini dikarenakan Amerika menganut
federalisme dimana tiap-tiap negara bagian memiliki hukum pidana yang
berbeda-beda. Selain itu, jugaterdapat definisi yang berbeda-beda dalam
menyebut perkosaan, pelecehan seksual, atau kekerasan seksual.180
Unsur dari tindak pidana (elements of crime)perkosaan juga
berbeda-beda dalam pengaturannya. Perbedaan misalnya pada unsur
hubungan seksual yang mengharuskan adanya penetrasi seksual atau
cukup dengan kontak seksual. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada
unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Saat ini terdapat 18 negara
bagian di Amaerika yang sudah menghapus unsur kekerasan dan
menggantinya dengan ketiadaan persetujuan/konsen korban (lack of
consent).181
Tiap-tiap negara bagian di Amerika juga berbeda pengaturan
terkait siapa yang dapat menjadi pelaku dan korban. Terdapat beberapa
negara bagian182 yang mengatur perkosaan dalam perkawinan (marital
rape) sehingga perempuan dalam perkawinan yang dipaksa berhubungan
seksual dengan suaminya termasuk dalam kategori perkosaan. Selain itu,
mayoritas negara bagian di Amerika telah mengatur bahwa pelaku dan
korban tidak harus selalu berbeda gender atau jenis kelaminnya.183
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Tren yang sama pun dialami oleh negara-negara yang bergabung
dalam Uni Eropa.184Hanya saja pergeseran tersebut tidak merata terjadi
di ke-28 negara tersebut. Bulgaria dan Slovakia masih menganut rezim
perkosaan yang tradisional dengan melihat wanita sebagai korban
perkosaan dan mensyaratkan harus terjadi persetubuhan antara pelaku
dengan korban. Berbeda dengan keduanya, Belanda memiliki pengaturan
perkosaan yang jauh lebih progresif dan sejalan dengan pandangan
feminis. Dalam Pasal 242 Wetboek van Straftrecht (Sr) nya, tidak ada lagi
gender tertentu yang diasosiasikan baik sebagai pelaku maupun korban
perkosaan dan mengganti unsur ‘persetubuhan’ dengan istilah ‘penetrasi
seksual’ yang dianggap bisa menunjukkan integritas tubuh dan otonomi
perempuan atas tubuhnya. Tercatat 16 dari 28 negara Uni Eropa sejalan
dengan Belanda dan 10 negara lainnya berada di tengah-tengah rumusan
tradisional dan progresiftersebut.185

Tabel 3.1.

Pergeseran Rumusan Perkosaan di Uni Eropa186
RUMUSAN PERKOSAAN DI UNI EROPA

Tipe Perumusan

Jumlah
Negara

Tradisional

2

Bulgaria & Slovakia

10

Republik Ceko, Denmark, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania,
Hungaria, Polandia, Slovenia, dan
Finlandia

Tradisional-Progresif

Nama Negara

Data diambil dari European Institute for Gender Equality (EIGE), diakses
di http://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/legaldefinitions-in-the-eu?vt[0]=124, pada 30 Mei 2016 pukul 11.00 WIB
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Progresif

16

Belgia, Jerman, Irlandia, Yunani,
Spanyol, Perancis, Kroasia, Italia,
Luksemburg, Malta, Belanda,
Austria, Portugal, Romania,
Swedia, Inggris Raya

Pilihan untuk merumuskan ulang perkosaan dengan
mengakomodasi dinamika pemikiran dari kaum feminis menimbulkan
banyak konsekuensi dalam tatanan hukum pidana di masing-masing
negara. Bagian selanjutnya akan membahas konsekuensi-konsekuensi
tersebut yang dibagi berdasarkan tema bahasan, di antaranya perkosaan
dalam perkawinan (marital rape), penetrasi melalui anus dan mulut(anal
and oral sex), memaksakan ciuman kepada orang lain (forced French kiss),
serta persetujuan korban (victim’s consent) dan keadaan koersif (coercive
circumstances).

B.

Perkosaan dalam Perkawinan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kritik terbesar gerakan
feminisdi tahun 1970an terhadap hukum perkosaan adalah begitu
timpangnya rumusan perkosaan yang memposisikan perempuan sematamata sebagai objek seksualitas dan dianggap tidak memiliki kemerdekaan
untuk menentukan hasrat seksualitasnya ketika perempuan berada dalam
ikatan perkawinan. Kondisi ini tidak muncul dengan sendirinya. Berbagai
faktor turut mempengaruhi pemikiran masyarakat yang mendudukkan
seksualitas perempuan dan laki-laki dalam posisi yang tidak seimbang.
Salah satu faktor penting tersebut adalah pemikiran bahwa
persetujuan untuk melakukan hubungan seksual akan selalu ada ketika
perempuan terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki. Dalam
satu pernyataannya yang begitu terkenal pada tahun 1847, Lord Hale,
memperkuat pandangan ini dengan mengatakan:
“The husband cannot be guilty of a rape committed by himself upon
his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent and contract
the wife hath given up herself in this kind unto her husband, which
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she cannot retract”187
Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa perempuan yang
berada dalam ikatan perkawinan seolah-olah telah memberikan
persetujuankepada suaminya untuk melakukan hubungan seksual
dalam kondisi apapun. Oleh karenanya, dalam tradisi common law
baik di Inggris maupun Amerika, menjadi tidak mungkin apabila di
kemudian hari negara ingin menuntut sang suami dengan tuduhan telah
memperkosa istri mengingat ketika keduanya mengikatkan diri dalam
hubungan perkawinan, istri dianggap menyerahkan penguasaan dirinya
kepada suami dan selanjutnya tidak dapat diambil ulang oleh sang istri.
Pemikiran ini pada akhirnya mempengaruhi konteks perumusan
hukum perkosaan di abad ke 20 dimana banyak negara yang kemudian
memberikan pengecualian bagi mereka yang terikat hubungan
perkawinan untuk dituntut dari tuduhan melakukan perkosaan
terhadap pasangannya. Sebagai contoh, mereka yang menganut konsep
‘kesatuan dalam perkawinan (unity of marriage)’ menganggap laki-laki
dan perempuan menjadi satu kesatuan pribadi seketika saat keduanya
mengikatkan diri sebagai suami-istri. Dalam pandangan ini, yang
memegang kendali dalam kesatuan pribadi tersebut adalah laki-laki,
sedangkan perempuan dianggap tidak lebih dari sekedar barang yang
dimiliki oleh laki-laki tersebut. Selanjutnya, karena perkosaan termasuk
ke dalam kejahatan terhadap properti dan seksualitas istri adalah milik
suaminya, maka istri tidak akan pernah bisa diperkosa oleh suami.188
Dengan pandangan yang hampir sama dengan di atas, para penganut
konsep ‘pemisahan bidang (separation of spheres)’189 berpikiran bahwa
hukum-hukum yang mengatur perkosaan dalam perkawinan merupakan
Matthew Hale dan Sollom Emlyn, Historia Placitorum Coronae: The History of
the Pleas of the Crown, Vol. 1, (Philadelphia: Robert H. Small, 1847), hlm. 628.
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290-306.
189

60

gangguan terhadap hak individu atas privasi. Lagi-lagi, yang dimaksud
dengan individu adalah laki-laki. Pemikiran ini mengasumsikan laki-laki
selalu bekerja di ruang-ruang publik, seperti kerja berbayar dan politik,
dan perempuan terasingkan untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat
domestik. Mengingat ruang-ruang ‘pekerjaan’perempuan berada dalam
ranah privat, negara tidak boleh melakukan intervensi atas apa yang
sudah menjadi kodrat perempuan tersebut, termasuk untuk melakukan
hubungan seksual dengan suaminya.190 Aktualisasi dari pandangan
ini dapat dilihat dari pernyataan Tom Bush pada tahun 1980 yang
mengatakan:191
“The State of Florida has absolutely no business intervening
into the sexual relationship between a husband and a wife …
We don’t need Florida invading the sanctity and intimacy of
a relationship”
Dua perspektif tentang kesatuan perkawinan dan pemisahan bidang
tersebut memiliki kesimpulan yang sama bahwa seorang perempuan
tidak dapat menolak akses seksualitas yang dimiliki suaminya dan hanya
memiliki hak-hak terbatas berkenaan dengan kemampuan kontrol atas
tubuh dan kepribadiannya. Oleh sebab itu, pembebasan penuntutan
perkosaan terhadap suami tidak hanya merefleksikan subordinasi status
perempuan dalam masyarakat dan dalam hukum, tetapi hal ini juga
menindas perempuan dan memposisikan laki-laki sebagai pemimpin
dalam kelompok gender.192
Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender tersebut, beberapa usulan
perubahan dimunculkan oleh pemerhati isu perkosaan dan kaum feminis
dengan tujuan untuk mengubah rumusan tindak pidana perkosaan.193
Sebuah studi yang dilakukan oleh Ronald Berger, Patricia Searles, dan
Baca Susan Estrich, Real Rape, (Cambridge: Harvard University Press, 1987)
dan David Finkelhor dan Kersti Yllö, License to Rape, (New York: The Free Press, 1987).
190

Diana Russell, Rape in Marriage, (Bloomington: Indiana University Press,
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W. Lawrence Neuman di tahun 1988 mengidentifikasi beberapa elemen
pada beberapa undang-undang yang mengubah rumusan tindak pidana
perkosaan. Mereka berkesimpulan bahwa perubahan yang terjadi pada
pengaturan perkosaan dalam perkawinan memiliki keunikan tersendiri
dibandingkan perubahan undang-undang mengenai tindak pidana
perkosaan.194 Studi lain juga menunjukkan bahwa kriminaliasi perkosaan
dalam perkawinan seringkali diikuti oleh diadopsinya beberapa undangundang yang progresif.195
Salah satu keunikan perubahan yang terjadi untuk tindak
pidana perkosaan dalam perkawinan terekam dalam sejarah negara
bagian Michigan, Amerikadalam reformasi hukum perkosaan dalam
mengkriminalisasi perbuatan ini. Anggota parlemen di Michigan enggan
mengkriminalisasi perkosaan dalam perkawinan karena takut tuduhan
perkosaan tersebut akan digunakan oleh istri-istri yang ingin membalas
dendam kepada suaminya sebagai bagian dari posisi tawar dalam proses
perceraian dan penentuan hak asuh anak.196Oleh karena itu, meskipun
banyak hal-hal progresif dalam revisi peraturan tentang perkosaan di
tahun 1974 dilakukannamun, Michigan terus mengecualikan suami
dari tuntutan perkosaan kecuali mereka hidup terpisah dan resmi
bercerai.197 Pada tahun 1988, Michigan menghapus sebagian besar
pengecualian untuk pasangan (spousal exemptions), tetapi masih
gagal untuk mengkriminalisasi perkosaan dalam perkawinan apabila
korban mengalami cacat mental, yang merupakan sebuah faktor yang
oleh beberapa undang-undang negara bagian saat ini diatur sebagai
keadaan-keadaan yang meringankan hukuman dalam perkosaan di luar
perkawinan.198

194

Ibid.

Leigh Bienen, “Rape III: New developments in rape reform legislation” dalam
Women’s Rights Law Reporter, 6, (1980): hlm. 170-213.
195

Jeanne Marsh, Alison Geist, & Nathan Caplan, Rape and the Limits of Law
Reform, (Boston: Auburn House, 1982).
196

197

Jackson, loc.cit.

Susan Caringella, Addresing rape reform in law and practice, (New York:
Columbia University Press, 2009).
198

62

Seperti halnya Michigan, beberapa negara bagian juga
mengkriminalisasi perkosaan dalam perkawinan tetapi memberikan
pembatasan-pembatasan terhadap penuntutan yang akan dilakukan
terhadap suami. Pengaturan tersebut meliputi persyaratan khusus yang
harus dipenuhi agar suami dapat dituntut karena memperkosa istrinya,
seperti perceraian atau pemisahan meja dan tempat tidur, penggunaan
kekerasan, penolakan korban, atau luka-luka pada korban. Beberapa
pengaturan lainnya meliputi pengecualian penuntutan terhadap suami
ketika tuduhan perkosaan didasarkan pada cacat mental yang diderita
korban atau diberikannya pidana yang lebih ringan kepada suami yang
terbukti melakukan perkosaan terhadap istrinya.199
Kriminalisasi terbatas (restricted criminalization), seperti yang
dijelaskan di atas, memberikan lebih banyak keuntungan untuk
perempuan jika dibandingkan dengan rumusan tradisional yang sama
sekali menghilangkan kemungkinan suami untuk dipidana karena
melakukan perkosaan terhadap istrinya. Tetapi, karena negara-negara
bagian membatasi penuntutan terhadap suami, maka perlindungan atas
hak-hak perempuan semakin terkurangi.200 Oleh sebab itu, kriminalisasi
terbatas ini gagal untuk meningkatkan hak perempuan atas kontrol tubuh
dan kepribadiannya secara proporsional. Meski demikian, beberapa
negara bagian juga melakukan kriminalisasi tanpa batas (unrestricted
criminalization)atas perkosaan dalam perkawinan, yang menyamakan
posisi pasangan suami-istri dengan pasangan yang tidak terikat
perkawinan secara identik, dan membedakan kepribadian individu
perempuan dari peran patriarki dalam keluarganya.201
Dalam konteks Indonesia, perkosaan dalam perkawinan sama
sekali tidak diakomodasi dalam KUHP. Seperti yang disampaikan
sebelumnya, perumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP
masih menggunakan nuansa tradisional dengan unsur di luar perkawinan
sebagai salah satu unsur pembeda dari tindak pidana kesusilaan lainnya.
Meski demikian, dinamika reformasi hukum perkosaan global juga
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mempengaruhi diskursus yang terjadi di Indonesia. Di tahun 2004,
Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(UU PKDRT) dan salah satu poin pengaturannya adalah kriminalisasi
kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, termasuk
di dalamnya adalah istri. Perbuatan tersebut dirumuskan dalam Pasal
8 huruf a jo. Pasal 46jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT, dengan
redaksional sebagai berikut.
Tabel 3.2.

Rumusan Perkosaan dalam Perkawinan di UU PKDRT

PASAL

RUMUSAN

8 huruf a UU PKDRT

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam lingkup
rumah tangga tersebut

46 UU PKDRT

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah)

2 ayat (1) huruf a UU (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang
PKDRT
ini meliputi:
a.

suami, isteri, dan anak;

Tidak berhenti di sana, Indonesia juga memperberat ancaman hukuman
bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan dalam pasal tersebut menjadi
‘pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah)” apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban:202
a) mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama
Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
UU Nomor 23 Tahun 2004, LN Nomor 95 Tahun 2004, TLN Nomor 4419, Pasal 48.
202
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sekali;
b) mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya
selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak
berturut-turut;
c) gugur atau matinya janin dalam kandungan; atau
d) mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.
Jika melihat pada lama pidana penjara yang diancamkan dalam
Pasal 46 UU PKDRT, yaitu paling lama 12 tahun, maka tidak ada
perbedaan sama sekali dengan apa yang diancamkan pada tindak
pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP. Pada titik ini, Indonesia
mencoba untuk mengambil standar yang sama dengan perkosaan dan
memposisikan ‘perkosaan dalam perkawinan’ di UU PKDRT sama
tingkat keseriusannya dengan perkosaan di KUHP.
Akan tetapi, perbedaan akan muncul jika terjadi akibat lain
selain dari dilakukannya perkosaan terhadap istri. Jika KUHP hanya
mengancamkan maksimal pidana penjara 15 tahun kepada pelaku
perkosaan yang mengakibatkan kematian korban dalam Pasal 291 ayat
(2), UU PKDRT justru memperberat ancaman pidana bagi pelaku
“perkosaan dalam perkawinan” sekurang-kurangnya lima tahun penjara
hingga 20 tahun penjara atau denda minimum Rp 25 juta hingga Rp 500
juta untuk luka-luka berat yang dialami korban, tetapi UU PKDRTtidak
mengatur konsekuensi pidana apabila korban meninggal dunia.
Terlepas dari perbedaan tersebut, tidak ada pengecualian yang
dberikan oleh UU PKDRT terhadap suami untuk tidak dituntut
secara pidana karena melakukan perkosaan terhadap istrinya. Namun,
apabila tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh suami
terhadap istri, maka tindak pidana tersebut baru akan diproses apabila
terdapat pengaduan dari istri terhadap perbuatan suaminya.203 Akan
tetapi, perbedaan utama dengan pengaturan yang terjadi pada tataran
global terletak pada kategorisasi delik, dimana di Indonesia, rezim yang
digunakan adalah kekerasan (seksual) dalam rumah tanggal sedangkan
203
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di negara-negara lain lebih banyak dikategorikan ke dalam tindak pidana
perkosaan dengan memperluas definisi perkosaan hingga mencakup
perkosaan dalam perkawinan.

C.

Penetrasi terhadap Mulut dan Anus

Di saat negara-negara lain telah dan sedang mengupayakan
perluasan makna tindak pidana perkosaan dalam pengaturan hukum
pidananya, Indonesia masih terpaku dengan rumusan tradisional
dengan mengedepankan fitur “kekerasan atau ancaman kekerasan”,
“persetubuhan”, “terhadap seorang wanita” dan “di luar pernikahan”.
Sebagai konsekuensinya, selama tidak terjadi persetubuhan, persetubuhan
terjadi di dalam perkawinan, persetubuhan dilakukan dengan cara-cara
selain kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan persetubuhan yang
dilakukan terhadap laki-laki, maka tindakan-tindakan tersebut tidak
akan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan menurut
hukum pidana Indonesia.
Di sisi lain, kaum feminis di Indonesia memberikan perhatian
serius terhadap rumusan perkosaan yang bernuansa tradisional tersebut
dengan mengatakan bahwa penetrasi yang dilakukan terhadap mulut dan
anusharus juga dianggap sebagai bentuk perkosaan terhadap perempuan.
Kritik ini muncul mengingat trauma fisik dan traumamental yang dialami
oleh korban sama besarnya dengan perkosaan yang secara umum terjadi,
yang ditandai dengan penetrasi penis terhadap vagina.204
Dalam konteks yang sedikit berbeda, Foa dan Rothbaum
menunjukkan betapa seriusnya dampak negatif tindak pidana
perkosaan terhadap kesehatan mental yang diderita korban. Keduanya
memperlihatkan fakta bahwa dalam 20 tahun terakhir terhitung dari
tahun 2005, korban perkosaan merupakan kelompok terbesar penderita
gangguan stress pasca trauma (post-traumatic stress disorder).205 Di
204

Nurtjahyo, op.cit., hlm. 403.

Baca E. B. Foa & B. O. Rothbaum, Treating the trauma of rape: Cognitive
behavioral therapy for PTSD, (New York: Guilford, 1998).
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tempat lain, beberapa studi membuktikan bahwa korban perkosaan
mengalami permasalahan kesehatan fisik yang lebih akut dan lebih kronis
dibandingkan perempuan yang tidak menjadi korban perkosaan.206
Selain itu, berbagai kekerasan seksual, termasuk di dalamnya perkosaan,
akan mempengaruhi perilaku perempuan dalam menjaga kesehatan
seksualnya dan meningkat risiko tertular HIV.207
Dampak negatif dari perkosaan tidak berhenti pada isu kesehatan
korban semata. Beberapa riset menunjukkan usaha-usaha perbaikan
kondisi korban pasca dilakukannya perkosaan juga menyebabkan stres
yang signifikan untuk keluarga, teman, dan individu-individu lain
yang memiliki peran penting bagi korban.208 Praktisi yang membantu
perempuan dalam pemulihan korban perkosaan juga tidak terhindar
dari dampak buruk tindak pidana ini. Staf pusat krisis perkosaan (rape
crisis center staff), advokat yang mendampingi korban perkosaan, dan
terapis korban kekerasan seksual juga mengalami transfer trauma dari
korban perkosaan.209 Bahkan mereka yang mempelajari perkosaan
dapat terpengaruh secara emosional ketika memberikan kesaksian atau
keterangan terhadap dampak buruk tindak ini.210
Baca J. Golding, “Sexual assault history and physical health in randomly
selected Los Angeles women” dalam Health Psychology, 13, (1994): 130-138 dan M. P. Koss,
P. G. Koss, & W. J. Woodruff, “Deleterious effects of criminal victimization on women’s
health and medical utilization” dalam Archives of Internal Medicine, 151, (1991): 342-347.
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Sejalan dengan fakta-fakta tersebut, pendukung gerakan feminisme
mempengaruhi perumusan tindak pidana perkosaan di banyak negara
dengan mempeluas terminologi “penetrasi terhadap vagina” dalam
rumusan perkosaan tradisional menjadi terminologi “penetrasi seksual”
yang dapat juga diarahkan pada penetrasi terhadap mulut dan anus.
Dalam Section 1 United Kingdom Sexual Offences Act 2003, misalnya,
rumusan perkosaan sudah diperluas hingga mencakup penetrasi penis
terhadap mulut dan anus.211 Dalam Article 164 Portugal Criminal Code
juga diatur penetrasi penis tehadap vagina, mulut dan anus korban sebagai
tindak pidana perkosaan. Tidak hanya itu, Portugal juga mengatur bahwa
yang dimaksud penetrasi tidak terbatas pada apa yang dilakukan dengan
menggunakan penis saja, tetapi juga mencakup penetrasi oleh bagian
tubuh lain atau objek-objek lain yang dilakukan terhadap vagina dan
anus.212
Namun, tidak semua negara mengategorikan penetrasi terhadap
mulut dan anus sebagai tindak pidana perkosaan. Denmark, misalnya,
hanya akan menghukum seseorang dengan ancaman pidana penjara
maksimal delapan tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan
apabila “a person who enforces intercourse by violence or threat of violence”
tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud
dengan “intercourse”.213Tipe perumusan perkosaan seperti ini juga
dimiliki oleh Malta yang mengatur perkosaan sebagai “whosoever shall,
by violence, have carnal knowledge of a person of either sex”. Rumusan ini
Adapun rumusan perkosaan dalam Section 1 United Kingdom Sexual Offences
Act 2003 adalah sebagai berikut:
“Person A commits an offence if:
(a)
He intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person B
with his penis;
(b)
B does not consent to the penetration; and
(c)
A does not reasonably believe that B consents”
211

Selengkapnya rumusan Article 164 Portugal Criminal Code adalah “It is an
offense to use violence, force, or serious threat, or to make a person unconscious or unable
to resist, in order to have vaginal, oral or anal sexual intercourse with the victim or enabling
someone else to do so, or to insert body parts or any other objects into the vagina oranus.”
Diakses di http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4288/file/
Portugal_CC_2006_en.pdf pada 13 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB
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Denmark Criminal Code, Section 216. Baca http://www.sasian.org/legal/baltic/
codes/denmark.htm. Diakses pada 13 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB
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hampir sama dengan Pasal 285 KUHP Indonesia dengan pembeda utama
pada penetralan gender untuk pelaku dan korban dan dihilangkannya
unsur “di luar pernikahan”.214
Untuk konteks Indonesia, paksaan penetrasi terhadap mulut dan
anus memang tidak diatur sebagai perkosaan. Akan tetapi, bukan berarti
tidak ada ketentuan pidana yang melarang perbuatan ini. Keduanya
dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan
kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang memiliki
unsur-unsur:
1. menggunakan sarana kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. harus ada paksaan terhadap seseorang, tanpa merumuskan gender
tertentu sebagai korbannya; dan
3. melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Perlu disampaikan bahwa kritik terbesar dari pemerhati
perempuan atas sempitnya rumusan perkosaan dalam Pasal 285 KUHP,
yang dimaknai sesederhana terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan
perempuan dan tidak mencakup penetrasi seksual seperti yang diatur
oleh banyak negara, adalah lebih ringannya hukuman maksimal Pasal 289
KUHP jika dibandingkan dengan Pasal 285 KUHP.215Namun, ancaman
pidana yang lebih ringan ini menjadi logis karena perbuatan menyerang
kehormatan kesusilaan dalam Pasal 289 KUHP merupakan genus dari
tindak pidana perkosaan. Pertimbangan utama diperberatnya pidana
penjara bagi tindak pidana perkosaan dengan pemberatan sepertiga
dari perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan adalah adanya
risiko kehamilan dan kerusakan organ seksual jika penetrasi dilakukan
terhadap vagina perempuan. Oleh karenanya, menjadi mudah untuk
memahami mengapa perkosaan dalam Pasal 285 KUHP diancam dengan
pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan perbuatan menyerang
kehormatan kesusilaan dalam Pasal 289 KUHP hanya diancam dengan
Malta Criminal Code, Article 198. Selengkapnya baca di http://www.
justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8574&l=1. Diakses
pada 12 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB
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pidana penjara paling lama 9 tahun.
D.

Memaksakan Ciuman kepada Orang Lain

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa subordinasi
(seksualitas) perempuan menjadi permasalahan utama yang mendasari
perubahan rumusan tindak pidana perkosaan dalam tataran global.
Persoalan subordinasi ini menjadi sedemikian intensnya hingga
mendorong munculnya pemikiran-pemikiran feminisme dan mulai
mempengaruhi proses kriminalisasi tindak pidana yang berkaitan dengan
seksualitas. Salah satu perubahan terbesar yang berhasil disuarakan (dan
diwujudkan dalam perundang-undangan pada beberapa titik tertentu)
adalah dimasukkannya perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak
pidana dan diperluasnya konteks persetubuhan hingga menjadi penetrasi
seksual yang meliputi penetrasi terhadap vagina, mulut maupun anus
dalam berbagai peraturan tentang perkosaan dalam tataran global
Meski demikian, perluasan lingkup perkosaan ini pada akhirnya
juga diterjemahkan berbeda-beda oleh berbagai negara. Ada yang
memperinci jenis penetrasi tersebut dan mengaturnya secara eksplisit
dalam rumusan perundang-undangan, namun ada juga negara-negara
yang merumuskannya dengan menggunakan terminologi yang cenderung
luas. Sebagai contoh, seperti yang disampaikan di atas, Denmark memilih
menekankan konsep perkosaan pada terminologi intercourse, sedangkan
Malta menuliskan frase ‘have carnal knowledge of a person of either sex’
sebagai inti delik perkosaan di samping unsur lainnya seperti kekerasan
atau ancaman. Masing-masing perumusan memberi konsekuensi
tersendiri pada tataran praktik, khususnya bagi penegak hukum untuk
memahami, menginterpretasikan, dan memproses tindak pidana
perkosaan yang terjadi di wilayahnya.
Dinamika pembahasan delik perkosaan di Belanda menjadi contoh
yang menarik untuk dikaji karena legislasi dan penafsiran hakim atas
rumusan perkosaan berkembang sedemikian intensnya. Saat ini, tindak
pidana perkosaan di Belanda diatur dalam Pasal 242 Sr dengan rumusan
sebagai berikut:
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“He who, by force or another factuality, or by threat of violence
or another factuality, compels someone to be subjected to
actions consisting of or also consisting of the sexual penetration
of the body, will be charged with rape and punished with
imprisonment of maximum 12 years or a penalty of the fifth
category”216
Dengan kata lain, tindakan yang dilarang dalam pasal tersebut
adalah melakukan penetrasi seksual kepada seseorang secara paksa.
Namun, pasal tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan jenis
penetrasi apa yang dilarang. Oleh karenanya, hakim lah yang harus bisa
menginterpretasikan rumusan tersebut dengan mempertimbangkan
rasionalisasi pembentukan pasal dan fakta yang terungkap dalam sidang.
Pada tahun 1998, Hoge Raad217 mengadili kasus ciuman dengan
lidah secara paksa (forced French kiss) yang diakukan oleh T. J. terhadap
seorang laki-laki bernama A. van H.218Pada kasus ini, T. J. memegang
pantat dan alat kemaluan serta menindih tubuh, mencengkeram serta
menahan kepala, hidung, laring van H untuk selanjutnya memasukkan
dan menahan lidahnya ke dalam mulut van H.219 Oleh Pengadilan Banding
Den Haag, T. J.dihukum dengan pidana penjara selama 24 bulan dengan
ketentuan enam bulan ditetapkan bersyarat dengan masa percobaan dua
tahun.220Menariknya, Pengadilan Banding Den Haag menyatakan T. J.
bersalah tidak hanya karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan
kesusilaan, tetapi juga dinyatakan bersalah melakukan perkosaan karena
memaksakan ciuman kepada van H.221
Dutch Penal Code, Article 242. Dikases di http://www.ejtn.eu/
PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf, pada
14 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB
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Ketika perkara ini naik ke level kasasi, Hoge Raad justru
memperkuat pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Banding.
Hoge Raad mengacu pada putusan yang pernah dibuat sebelumnya
pada tanggal 22 Februari 1994, NJ 1994, 379, dimana menurut
sejarah pembentukan peraturannya, Pasal 242 Sr memang membuka
kemungkinan ditafsirkannya unsur “penetrasi seksual secara paksa”222
hingga mencakup setiap kontak seksual yang memungkinkan masuknya
bagian tubuh pelaku ke bagian tubuh korban. Sederhananya, peraturan
tersebut dibuat dengan tidak memberikan batasan apapun mengenai cara
memasuki tubuh korban secara paksa tersebut.223 Lebih lanjut, Hoge Raad
menilai, dengan mempertahankan argumentasi tersebut, integritas tubuh
korban akan lebih terlindungi mengingat setiap bentuk penetrasi seksual
kepada korban bernilai sama bagi korban dan sama menyakitkannya jika
dibandingkan dengan hubungan badan yang dipaksakan.224
Pertimbangan ini kontras dengan pandangan Advocat-Generaal
(AG)225 Mr. Machiese,yang notabene mempermasalahkan pertimbangan
hakim Pengadilan Banding Den Haag226. Dalam nota konklusinya,
AGmempertanyakan keseriusan ciuman lidah untuk secara objektif
disejajarkan dengan penetrasi yang dilakukan terhadap vagina atau
anus.227 Di kesimpulan dari Nota Konklusinya, AG menyarankan Hoge
Raad untuk:228
Dalam terjemahan putusan tersebut, penerjemah menggunakan istilah
‘memasuki tubuh dengan paksa secara seksual’. Untuk konsistensi penggunaan istilah
dalam penulisan ini akan digunakan istilah ‘penetrasi seksual secara paksa’ yang berasal
dari terjemahan bebas penulis atas frase ‘the sexual penetration of body’ dalam Pasal 242
Sr.
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Advocat-Generaal adalah organ Parket bij de Hoge Raad yang bertugas untuk
memberikan opini independen dalam perkara-perkara yang akan diputus oleh para hakim
agung. Advocat-Generaal ini dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kamar Pidana, kamar
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“… mengarah pada pembatalan putusan, sepanjang berisi
keputusan yang mendefinisikan apa yang telah terbukti
sebagai perkosaan, pengutipan Pasal 242 Sr. dan hukuman
yang dijatuhkan, serta merujukkan perkara pidananya,
sejauh ini, kepada pengadilan banding di sekitarnya, agar
diadili dan diputus kembali.”
Selang 15 tahun setelahnya, melalui perkara Nr. 11/0541, HR 1203-2013, Hoge Raad mengubah pendapatnya mengenai dimasukkannya
ciuman dengan lidah secara paksa ke dalam tindak pidana perkosaan. Kasus
ini mirip dengan kasus T. J. di tahun 1998, dimana terdakwa memegang/
mencengkeram kedua pinggul korban dan selanjutnya mendorong/
memasukkan lidahnya ke dalam mulut korban. Oleh Pengadilan Banding
Leeuwarden, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perkosaan.229
Ketika mengadili perkara ini, Hoge Raad berpendapat:

“2.6 Secara khusus, pendapat yang diuraikan dalam putusanciuman-lidah itu sedari awal secara umum mendapatkan
kritik … menganggap ciuman lidah sebagai
pemerkosaan bertentangan dengan penggunaan bahasa
secara umum dan melampaui batas kerangka pengertian
pemerkosaan, …. Selanjutnya, diutarakan juga sebagai
keberatan, hukuman berdasarkan pemerkosaan
dirasakan tidak tepat dan tidak adil, karena ciuman
lidah sewajarnya tidak dapat dianggap sejajar dengan
hubungan badan atau perbuatan-perbuatan – yang
dilihat dari tingkat keseriusan pelanggarannya pada
integritas seksual – dapat disetarakan dengannya …
Dan dapat dimengerti pendapat bahwa pencantuman
“pemerkosaan” dalam catatan kejahatan seorang
terpidana akan melahirkan reaksi yang lebih serius
dari masyarakat, ketimbang pencantuman nama suatu
perbuatan yang terkesan kurang berat.
Sehubungan dengan hal di atas, Hoge Raad melihat
adanya dasar untuk mengubah tafsirnya atas Pasal 242
Sr., dengan mulai sekarang memutuskan bahwa tuntutan
kepastian hukum tidak menghalangi bahwa, meskipun
ciuman lidah pada dasarnya merupakan suatu perbuatan
memasuki tubuh dengan paksa secara seksual, namun
menurut kewajaran hal ini tak dapat disejajarkan
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dengan hubungan badan atau perbuatan-perbuatan
– yang dilihat dari tingkat keseriusan pelanggarannya
pada integritas seksual – dapat disetarakan dengannya,
sehingga ciuman lidah yang dipaksakan selanjutnya tidak
lagi dapat diartikan sebagai “pemerkosaan” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 242 Sr.”230
Dari dua putusan Hoge Raadtersebut, terlihat bahwa pilihan
untuk mendefinisikan perkosaan dengan terminologi yang begitu luas
dapat berakibat pada dimasukkannya perbuatan-perbuatan yang tidak
dapat disejajarkan dengan hubungan badan atau pelanggaran terhadap
integritas seksual lainnya menjadi bagian dari tindak pidana perkosaan.
Oleh karena itu, perlu dipikirkan pembatasan-pembatasan dalam
perumusan delik perkosaan agar kasus-kasus seperti yang terjadi di
Belanda tidak terulang dalam praktik.

E.

Persetujuan Korban

Satu topik yang selalu dibicarakan oleh pemerhati isu perkosaan
pada tataran global adalah konsep persetujuan korban. Pembahasan
mengenai hal ini melampaui pertanyaan “apakah dalam pembuktian tindak
pidana perkosaan harus disyaratkan bahwa korban tidak memberikan
persetujuan atas perbuatan tersebut?,” tetapi juga mencakup perjuangan
gerakan feminisme tentang otonomi perempuan dalam menentukan
integritas tubuh dan kepribadiannya serta upaya perlindungan atas
korban-korban perkosaan.
Dalam pandangan Louise Du Toit, diskursus mengenai persetujuan
korban dalam tindak pidana perkosaan harus dimulai dengan melihat
posisi seksualitas perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.231Penting
untuk terlebih dahulu dipahami bahwa pemahaman tradisional akan
seksualitas perempuan tak ubahnya sekedar objek seksual tanpa
pembanding yang sama untuk gender laki-laki.232 Secara filosofis, pada
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masa awal paham barat klasik dan masa “pencerahan” modern, laki-laki
dinilai sebagai sebuah subjekyang dapat berpikir secara rasional. Penilaian
tersebut didasarkan pada superioritas laki-laki terhadap kondisi alam,
dan peran perempuan dalam alam bebas.233
Selanjutnya, superioritas laki-laki dan keadaan biologis
perempuan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan untuk
terus mengecualikan perempuan untuk mendapatkan tempat yang sama
dalam hal kewarganegaraan, hak untuk memilih (dalam bidang politik),
pendidikan, pekerjaan publik, otonomi, hak kepemilikan atas kebendaan,
dan banyak hal lainnya.234 Faktanya, perempuan didiskualifikasi
dari banyak hal untuk menyempurnakan hidupnya sebagai seorang
individu dengan dipahami sebagai sebuah properti, tak terkecuali untuk
seksualitasnya.
Untuk mengubah paradigma tersebut, kaum feminis mendorong
dimasukkanya “persetujuan korban” ke dalam rumusan tindak pidana
perkosaan karena menganggap hal ini sebagai elemen positif yang dapat
memperkuat kebebasan dan otonomi perempuan secara seksual.235
Carolyn Shafer236 dan Marilyn Fyre237, misalnya, melihat persetujuan
korban dalam hukum perkosaan akan berpengaruh positif terhadap
pengakuan otonomi seksualitas dan keutuhan perempuan sebagai
individu.238
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Dalam konteks kekinian, konsep persetujuan korban terkait juga
dengan pengakuan suara perempuan atau hak memilih perempuan
di dalam ruang politik yang terbuka untuk umum.Perempuan harus
memiliki posisi yang secara khususterkait dengan integritas seksualnya.239
Keputusan-keputusan individu yang diambil oleh perempuan saat ini
merupakan faktor penting bagi pengadilan untuk menentukan apakah
tindak pidana perkosaan telah terjadi, mengingat kerusakan yang
muncul akibat dilakukannya perkosaan dilihat sebagai pelanggaran
terhadap hak-hak individu perempuan untuk memiliki otonomi atas
tubuh dan penentuan sikap atas hal-hal seksualitas.240 Dengan kata
lain, dimasukkannya persetujuan korban sebagai unsur tindak pidana
perkosaan diartikan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap
hak-hak sipil perempuan.241Posisi perempuan dalam tindak pidana
perkosaan dilihat sebagai pihak yang memegang kendali atas integritas
seksualnya, bukan lagi dianggap sebagai barang atau properti milik lakilaki.
Disuarakannya perhatian kaum feminis terhadap konsep
persetujuan korban tersebut berbuah hasil ketikanegara-negara mulai
memasukkan hal tersebut dalam rumusan tindak pidana perkosaan
di berbagai undang-undang. Belanda, Bulgaria, Irlandia, Cyprus,
Luksemburg, dan Inggris Raya mencantumkan unsur “consent” di
dalam rumusan tindak pidananya.242 Di sisi lain, Estonia, Lithuania, dan
Romania menggunakan unsur “against his/her wil”’ dan “to express his/
her will” sebagai perwujudan dimasukkannya unsur persetujuan korban
dalam tindak pidana perkosaan,243 sedangkan sebagian besar negaranegara di Eropa mengatur delik perkosaannya dengan menekankan pada
keadaan-keadaan koersif, termasuk cara-cara untuk melakukan tindak
pidana tersebut.
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Mirip dengan perkembangan yang ada di Uni Eropa, mayoritas
negara bagian di Amerika memilih tidak merumuskan secara spesifik
tentang persetujuan korban dalam rumusan tindak pidana perkosaannya.
Namun, negara bagian the District of Columbia, Minnesota, New Jersey,
Washington, dan Wisconsin bahkan mensyaratkan adanya kata-kata
atau tindakan yang secara terang-terangan mengindikasikan persetujuan
untuk melakukan hubungan badan atau tindakan lain yang dapat
dikategorikan sebagai suatu hal yang konsensual.244 Dengan kata lain,
pada yurisdiksi kelima negara bagian tersebut, “persetujuan” secara
umum diartikan sebagai “kata-kata atau tindakan yang secara terangterangan mengindikasikan persetujuan melakukan hubungan/kontak
seksual secara bebas.”245 Melalui pendekatan ini, korban akan selalu
diasumsikan untuk tidak setuju atas hubungan seksual, kecuali ia secara
eksplisit menyatakan kesetujuannya melalui kata-kata atau tindakantindakan yang mengindikasikan persetujuan tersebut.
Akan tetapi, dicantumkannya persetujuan korban di dalam
rumusan tindak pidana perkosaan bukannya tanpa masalah. Satu hal yang
menjadi perhatian serius adalah kesalahan memahami nilai kerusakan
yang ditimbulkan perkosaan. Sejak akhir tahun kesembilanbelas, hukum
pidana menempatkan tindak pidana perkosaan pada batas antara delik
terhadap seksualitas dan delik terhadap integritas tubuh.246 Selain itu,
terjadi perdebatan filosofis mengenai cara memandang tindak pidana
perkosaan sebagai tindak pidana dengan kekerasan (crime of violence)
yang pada akhirnya memaksa pembuat undang-undang untuk mulai
berpikir memindahkan perkosaan dari tindak pidana terhadap seksualitas
ke ranah tindak pidana dengan kekerasan.247
Rush melihat dimasukkannya “persetujuan” ke dalam rumusan
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perkosaan merupakan bentuk privatisasi perkosaan mengingat unsur
“persetujuan” lah yang pada akhirnya membedakan apakah suatu
perbuatan merupakan tindak pidana terhadap seksualitas atau justru
menjadi tindak pidana dengan kekerasan.248Dengan skema seperti ini,
Rush menilai pengadilan akan selalu mencari fakta dan menanyakan
apakah penetrasi seksual, dalam kasus yang sedang ditanganinya, terjadi
dengan atau tanpa persetujuan dari korban, dengan atau tanpa (biasanya)
dilakukan dengan partisipasi aktif dari perempuan tersebut.249Hal ini
akan berbeda jika sudut pandang yang dipakai adalah perkosaan sebagai
tindak pidana dengan kekerasan. Hakim hanya akan menanyakan
apakah telah terjadi serangan terhadap tubuh korban, dalam hal ini organ
seksualitasnya, tanpa mempertanyakan keberadaan persetujuan korban
dalam kasus tersebut.
Dengan melihat perkosaan sebagai kejahatan seksualitas justru
akan membuat perempuan semakin tersudut mengingat undang-undang
dan proses pengadilan hanya akan fokus pada seksualitas perempuan
dan ironisnya, akan menempatkan beban pembuktian pada korban.250
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Beban pembuktian unsur “persetujuan” dalam kasus perkosaan menjadi
isu menarik dalam perdebatan hukum di Amerika. Awalnya, melalui putusan State v.s
Camara dan State v.s Geogia, hukum perkosaan Amerika membebankan pelaku untuk
membuktikan ada atau tidaknya persetujuan dalam perkosaan. Rasionalisasinya adalah
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Namun, pada tahun 2014, mayoritas hakim pada Mahkamah Agung negara
bagian Washington (Washington Supreme Court) dalam kasus State v. W.R., J.R. (2014)
menilai apabila beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya persetujuan dalam
perkosaan diberikan kepada pelaku berarti melanggar Konstitusi Amerika Amandemen
ke-14 terkait prinsip due process. Sehubungan dengan hal ini, Mahkamah Agung Amerika
menafsirkan bahwa salah satu prinsip due process adalah keharusan negara, dalam hal
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segala fakta terkait kejahatan yang didakwa kepada terdakwa. Oleh karenanya, beban
pembuktian mengenai unsur persetujuan ini dikembalikan kepada jaksa.
Putusan ini menjadi titik balik progresifitas hukum perkosaan di Amerika dan
menuai banyak kritik. Salah satunya adalah pandangan hakim yang berbeda pendapat
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Mengutip apa yang disampaikan Cahill:
“[t]o approach the wrong of rape as embedded in the
nonconsensual nature of the act is inevitably to place ethical
burden on the victim, because the courts must try to determine
‘whether the victim sufficiently communicated her nonconsent,
or whether that nonconsent was likely given the history of the
victim”251
Selain itu, pendekatan tersebut akan semakin menegaskan
jurang pembeda antara tindak pidana perkosaan dengan tindak pidana
dengan kekerasan pada hukum pidana modern. Rush menilai tindak
pidana terhadap tubuh (individu) melarang terjadinya konsekuensi dari
perbuatan yang dilarang (prohibited consequences) seperti timbulnya
luka berat atau luka pada tindak pidana penganiayaan.252Namun, tidak
demikian halnya dengan perkosaan. Meskipun perkosaan merupakan
tindak pidana terhadap tubuh (individu) dan termasuk kejahatan serius
pada kategori itu, tetapi perkosaan dinilai tidak memiliki struktur
konsekuensialis seperti tindak pidana dengan kekerasan. Artinya, “luka
atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku terhadap korban perkosaan
tidak dilarang oleh hukum perkosaan.”253
Oleh karenanya, pembuktian perkosaan tidak boleh difokuskan
pada ada atau tidaknya unsur persetujuan korban, akan tetapi harus
diarahkan pada pembuktian apakah penetrasi dilakukan dengan kekerasan
atau terjadi dalam keadaan-keadaan koersif. Dengan menggunakan
pendekatan ini, maka penetrasi koersif tersebut akan berhubungan erat
dan secara langsung merusak keutuhan tubuh perempuan sehingga pada
akhirnya akan mengafirmasi kemampuan perempuan untuk mengontrol
kepribadian dan tubuhnya secara bersamaan.254
dalam amici curiae di putusan State v. W.R. J.R, yang menilai putusan tersebut “membuka
pintu bagi pelaku/terdakwa untuk menekankan pada mitos perkosaan dan menyalahkan
korban” dan hanya akan menyulitkan korban kekerasan seksual memperoleh keadilan.
Selengkapnya baca State v. W.R., J.R. 336 P.3d 1134 (Wash 2014)
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Satu permasalahan lain yang berhubungan dengan unsur
persetujuankorban adalahpersepsi seksualitas perempuan sebagai
properti. Meskipun pada awalnya unsur “persetujuan” ditujukan untuk
memperkuat suara perempuan dan kehendak dan otonomi seksualnya,
dimasukkannya unsur ini dalam rumusan tindak pidana perkosaan
justru melemahkan posisi perempuan dan mengembalikan paradigma
lama yang mengartikan perempuan hanya sebagai properti.255 Dengan
pendekatan tersebut, hukum pidana modern, pada dasarnya, tidak
menghargai perempuan sebagai satu kesatuan individu dengan melihatnya
sekedar sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban. Rumusan yang
demikian melanggengkan pemikiran Cartesian yang membedakan
kepribadian (self) dan tubuh (body) sebagai dua hal terpisah.256 Dalam
konteks ini, perempuan hanya dilihat sebagai pemilik properti seksual
pada tubuhnya. Dengan kata lain, seksualitas perempuan masih dipahami
dalam terminologi objek/benda, dan secara esensial terpisah dari
“perempuan” sebagai agen yang memiliki properti tersebut. Lebih lanjut,
konsep persetujuan ini hanya akan memperkuat stigma bahwa perkosaan
hanya berkutat pada isu penggunaan properti seksual oleh orang lain.257
Kondisi ini mudah dipahami karena tradisi metafisik di negaranegara barat berkembang begitu kuat dan mengakar. Pemikiran kuno
bahwa seksualitas perempuan dilihat sebagai properti tidak menghilang
begitu saja ketika masa-masa modernitas hadir di lingkungan tersebut.258
Kesulitan memasukkan perempuan dan seksualitas mereka dalam
paradigma hak-hak liberal individu mengakibatkan pemahaman akan
seksualitas ini tidak sempurna dan terperangkap pada terminologi
“kepemilikan properti seksual” dari tradisi Cartesian dan Lockean.259
Tradisi ini menuai kritik keras dari sisi fenomenologis yang mengatakan
bahwa “kita adalah satu kesatuan individu dan seksualitas merupakan
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bagian inti dari kesatuan tersebut.”260 Oleh sebab itu, kepribadian
individu tidak dapat dipisahkan dari seksualitasnya tanpa melihat tingkat
pelanggaran yang dilakukan. Atas dasar itulah, seharusnya perkosaan
dilihat sebagai serangan tehadap inti kepribadian individu melalui
serangan pada anggota tubuh (seksual) nya.
Di sisi lain, pandangan atas kepribadian dalam perspektif Lockean,
dilihat sebagai sebuah kepribadian pada hubungan-hubungan terdahulu.
Pandangan Lockean dilihat Rosalyn Diprose sebagai sesuatu yang stabil
dari waktu ke waktu, terpisah dari konteks tubuhnya, dan memiliki
properti pada tubuh, termasuk properti seksual; serta memiliki identitas
tersendiri sebelum membangun dan mempertahankan hubungan
sosial “tanpa mempengaruhi identitas-indentitas dari pihak-pihak yang
terlibat”.261 Lebih lanjut, pandangan ini melihat semua hubungan, termasuk
hubungan seksual, sebagai suatu hal yang diberikan secara sukarela,
dipilih dari posisi yang sama dan pada beberapa hal, merupakan suatu
hal yang kontraktual dan paling tidak, dapat dinegosiasikan.262Namun,
jika dilihat sebagai suatu perjanjian semata, hubungan badan tersebut
akan selalu diasosiasikan sebagai objek yang dimiliki pihak tertentu dan
tidak dapat diubah. Seharusnya, hubungan seksual harus selalu dilihat
sebagai sebuah hadiah yang diberikan secara bebas (freely bestowed gift).
Permasalahan berikutnya adalah terkonstruksinya seksualitas
perempuan sebagai hal yang secara alamiah dianggap pasif.Studi Carole
Pateman menjadi relevan dalam konteks ini. Pada prinsipnya, Pateman
menelusuri asal-muasal konsep persetujuan hingga teori kontrak sosial
dan menunjukkan bagaimana sistem demokrasi liberal membentuk
landasan pemikiran bahwa “persetujuan” harus diatur, dilihat sebagai
suatu hal yang diasumsikan selalu diberikan secara implisit, kecuali
secara eksplisit dicabut, ditolak atau dipertarungkan.263 Lebih lanjut,
dalam paradigma liberal ini, perempuan selalu dilihat tersubordinasi dan
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patuh terhadap laki-laki dan tidak satupun, baik persetujuan eksplisit,
kapasitas untuk tidak bisa memberikan persetujuan, maupun perlawanan
atas persetujuan tersebut, diharapkan muncul dari perempuanperempuan tersebut.264Selain itu, dipertahankannya unsur “persetujuan”
dalam rumusan tindak pidana perkosaan akan memunculkan dualisme
yang mengkhawatirkan, yaitu seksualitas aktif laki-laki dan seksualitas
pasif perempuan. Dualisme inilah yang terus-menerus memojokkan
perempuan sebagai individu yang dianggap tidak memiliki hasrat
seksual aktif. Ketika seksualitas perempuan dilihat dalam kerangka yang
demikian, hukum perkosaan gagal untuk membedakan persetujuan yang
sebenarnya (genuine consent) dengan persetujuan yang terlihat (apparent
consent).265
Berdasarkan pembahasan di atas, dalam ruang lingkup global
telah terdapat perkembangan yang siginifikan mengenai pengaturan
tindak pidana perkosaan.Salah satu perubahan yang fundamental ialah
diperluasnya cakupan dari tindak pidana perkosaan tidak hanya penetrasi
penis ke dalam vagina, namun meliputi pula penetrasi terhadap mulut dan
anus.Selain itu, perubahan konsepsi juga terlihat dari dimungkinkannya
kriminalisasi atas perkosaan yang dilakukan pada ruang lingkup
perkawinan.Bahkan penggunaan “persetujuan” pada rumusan perkosaan
yang sekitar tahun 1970an merupakan perubahan fundamental, sudah
mulai ditinggalkan melalui pemahaman konsep yang lebih baru.Namun
sayangnya segala dinamika perubahan dari rumusan tindak perkosaan
secara global tidak diikuti oleh hukum positif di Indoensia yang masih
menganut paradigmatradisional, seperti abad pertengahan.Oleh
karenanya, pada bagian berikutnya penulis akan membahas bagaimana
rancangan pengaturan tindak pidana perkosaan kedepannya, apakah
sudah sesuai dengan perkembangan global .
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BAB IV
Tindak Pidana Perkosaan dalam Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Penjelasan pada bagian sebelumnya menunjukkan betapa
pesatnya perkembangan tindak pidana perkosaan diberbagai negara.
Banyak negara yang telah merekonstruksi ulang konsepsi perkosaan
yang sebelumnya menganggap tindak pidana perkosaan adalah tindak
pidana properti menjadi perbuatan yang menyerang integritas tubuh.266
Pendefinisian ulang perkosaan berimplikasi pada bentuk perbuatan yang
dapat dikriminalisasikan. Contohnya, dahulu perkosaan hanya terjadi bila
korbannya adalah perempuan, namun dengan perkembangan pemikiran
maka laki-laki dapat menjadi korban dari perkosaan.267 Perkembangan
pemikiran perkosaan ini seharusnya disertai dengan perumusan ulang
akan elemen-elemen perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai
perkosaan pada hukum positif.268
Berbeda dengan banyak negara, di Indonesia pengaturan tindak
pidana perkosaan masih merujuk pada KUHP yang merupakan warisan
kolonial.269 Oleh karenanya, KUHP masih menggunakan paradigma
tradisional yang sebenarnya sudah banyak ditinggalkan banyak negara.270
Sarah Mcmahon, Changing Perception of sexual violance over time, (Harrisburg:
VAWnet, a project of the National Resource Center on Domestic Violance, 2011), hlm. 2.
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Lihat perumusan tindak pidana perkosaan di Negara Belanda yang sudah mulai
diubah berdasarkan hasil dari laporan commission melai tahun 1980 yang berimplikasi
adanya perubahan rumusan tindak pidana perkosaan di KUHP Belanda tahun 1991
dengan bunyi sebagai berikut: “Any person who by an act of violence or any other act or by
threat of violence or threat of any other act compels a person to submit to acts comprising
or including sexual penetration of the body shall be guilty of rape and shall be liable to a
term of imprisonment not exceeding twelve years or a fine of the fifth category”
270

83

KUHP yang mengatur persetubuhan merupakan elemen utama dari tindak
pidana perkosaan membuktikan bahwa KUHP tidak mengakomodir
perkembangan akan bentuk-bentuk perbuatan perkosaan lainnya.
Merujuk pada perkembangan perkosaan, seharusnya elemen utama dari
tindak pidana perkosaan beralih dari persetubuhan menjadi penetrasi
(seksual) setipis mungkin yang dilakukan tanpa persetujuan.271 Bahkan
dalam perkembangan terbarunya, persetujuan tidak lagi menjadi penting,
tetapi cara melakukannya yang menjadi utama, karena penambahan unsur
persetujuan hanya akan menambah beban pembuktian bagi korban.272
Dari penggambaran ini terlihat perumusan KUHP sudah sangat jauh
tertinggal dengan pemaknaan konsepsi perkosaan yang berkembang saat
ini.
Permasalahan juga terdapat pada syarat terjadinya perkosaan
yang ruang lingkupnya hanya dibatasi melalui kekerasan atau ancaman
kekerasan. Kenyataannya, banyak perbuatan yang dilakukan dengan cara
relasi kuasa, tipu daya, tipu muslihat atau sebagainya, yang sebenarnya
juga merupakan cara-cara untuk melakukan perkosaan.273 Akan tetapi,
dengan dibatasinya cara melakukan perkosaan hanya melalui kekerasan
dan ancaman kekerasan, maka menyebabkan banyak perbuatan yang
dapat dikategorikan sebagai perkosaan, namun tidak dapat terbukti
dipersidangan. Hal ini memperlihatkan celah dalam KUHP yakni
tidak dapat menjangkau pelaku yang melakukan suatu perbuatan
yang merugikan korban diluar dari bentuk kekerasan atau ancaman
kekerasan.274
Adanya celah pada perumusan perkosaan di KUHP justru akan
penetration, no matter how slight, lihat rumusan yang dibuat oleh Uniform
Crime reportin U.S, Tracy, et.al., op.cit, hlm.12.
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Lihat penjelasan pada Bab 3 pembahasan perkembangan perkosaan

Lihat hasil penelitian PKWJ UI-Magenta dan Klinik Hukum Perempuan
dan Anak FHUI tahun 2012 yang menemukan adanya kejahatan seksual dengan cara
memberikan iming-iming (Pen- bujuk rayu) agar dapat diikutsertakan dalam sinetron.
Selanjutnya lihat pula Naskah akademikRUU PKS yang menyatakan banyak kasus
kekerasan seksual tidak hanya dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan
273

Hanya terdapat 10 % dari seluruh kasus kekerasan seksual yang berlanjut ke
pengadilan Berdasarkan Komnas Perempuan (3), Laporan catatan tahunan (Catahu)
tentang kekerasan terhadap perempuan, (Jakarta:Komnas Perempuan, 2011).
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membuat korban seolah-olah menjadi korban untuk kedua kalinya
(reviktimisasi) pada saat proses hukum.275 Misalnya dalam praktik,
ketentuan mengenai perkosaan dalam KUHP tidak secara eksplisit
mengakomodasi bentuk perkosaan selain dengan cara masuknya penis
ke dalam vagina. Maka dari itu, tidak terpenuhinya rumusan unsur
perkosaan menyebabkan perbuatan pelaku hanya akan dikategorikan
sebagai pencabulan. Padahal pencabulan mempunyai gradasi tindak
pidana yang lebih rendah dari tindak pidana perkosaan.
Kelemahan dan tidak efektifnya pengaturan perkosaan yang
terdapat dalam KUHP, salah satunya tergambar dari masih tingginya
angka kekerasan seksual, bahkan cenderung mengalami peningkatan.276
Berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada tahun 2012-2013
terdapat sekitar 30% peningkatan angka kekerasan seksual, dimana ada
35 orang setiap harinya yang menjadi korban kekerasan seksual.277 Dari
permasalahan KUHP serta didukung oleh data statistik, maka pembaruan
perumusan tindak pidana perkosaan menjadi hal yang sangat penting dan
mendesak. Untuk menutupi kelemahan-kelemahan tersebut, RKUHP
dan RUU PKS menawarkan konsep baru tindak pidana perkosaan.

A.

Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di RKUHP

Dalam RKUHP tindak pidana perkosaan diatur pada Pasal 491.
Bunyi dari pasal tersebut yaitu:278
(1)

Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan,
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

Noryamin Aini, “Saat Hukum Tidak Berdaya (Nasib Perempuan Korban
Kekerasan Dalam Himpitan Hukum” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.7 No.1, (Mei
2010): 100. Lihat pula tulisan kekerasan seksual oleh Komnas perempuan (2), diakses
di http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-SeksualKenali-dan-Tangani.pdf, hlm. 12, pada 13 Oktober 2016.
275

276 Ibid.
Komnas Perempuan (5). Executive Summary naskah akademis Rancangan
Undang-Undang Pengahapusan Kekerasan Seksual. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016)
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Rancangan KUHP Direktorat Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hukum & Perundang-Undangan, Departemen Hukum & HAM, tahun 2015.
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dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
a.
b.
c.

d.

e.

f.

(2)

Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan
perempuan di luar perkawinan, bertentangan
dengan kehendak perempuan tersebut;
Laki-laki yang melakukan persetubuhan
dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa
persetujuan perempuan tersebut;
Laki-laki yang melakukan persetubuhan
dengan perempuan, dengan persetujuan
perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut
dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau
dilukai;
Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan
perempuan, dengan persetujuan perempuan
tersebut karena perempuan tersebut percaya
bahwa lakilaki tersebut adalah suaminya yang
sah;
Laki-laki yang melakukan persetubuhan
dengan perempuan yang berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun, dengan persetujuannya;
atau
laki-laki yang melakukan persetubuhan
dengan perempuan, padahal diketahui bahwa
perempuan tersebut dalam keadaan pingsan
atau tidak berdaya.

Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan,
jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1):
1.

(3)

Laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke
dalam anus atau mulut perempuan; atau
2.
Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan
merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina
atau anus perempuan.
Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 491 mengakibatkan luka berat atau
mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak
pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal tersebut mencoba menjawab berbagai permasalahan dalam
pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia saat ini. Namun setelah
dicermati, masih terdapat beberapa masalah dalam pengaturan Pasal 491
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RKUHP.

1)

Tumpang Tindih Pengaturan pada Pasal 491 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c , dan huruf d

Pasal 491 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa suatu tindakan
perkosaan dilakukan atas perbuatan yang dilakukan tanpa kehendak dari
perempuan. Jika merujuk pada penjelasan RKUHP pada tahun 1999-2000,
makna dari “persetubuhan yang dilakukan tanpa kehendak perempuan”
dapat dilihat dari perbuatan perempuan yang melakukan perlawanan pada
saat dilakukannya persetubuhan.279 Sebaliknya, jika seorang perempuan
terlalu lemah untuk melawan, namun korban sebenarnya tidak bersedia
saat dilakukan persetubuhan terhadap dirinya, maka dalam hal ini,
perbuatan pelaku dikategorikan sebagai “persetubuhan yang dilakukan
tanpa adanya persetujuan” sebagaimana yang disebutkan Pasal 491 ayat (1)
huruf b. Pengaturan seperti ini menimbulkan suatu pertanyaan; mengapa
harus dibuat dalam dua rumusan ayat yang terpisah? Padahal kedua ayat
tersebut mempunyai bobot besaran ancaman pidana yang sama. Secara
kontekstual, apabila suatu persetubuhan dilakukan tanpa persetujuan,
maka sudah pasti persetubuhan tersebut dilakukan secara bertentangan
dengan kehendak korban. Dengan demikian, pemaknaan “bertentangan
dengan kehendak” dengan pemaknaan “tanpa persetujuan” mempunyai
arah dan sifat yang serupa.
Berangkat dari hal tersebut, perumusan norma pada Pasal 491 ayat
(1) huruf a dan huruf b seharusnya tidak perlu dipisah. Cukup diatur
mengenai persetubuhan tanpa persetujuan saja, karena pengertian
“bertentangan dengan kehendak” sudah tercakup di dalamnya, sehingga
tidak perlu mempertegasnya dalam suatu rumusan tersendiri.
Selanjutnya kekaburan norma juga terlihat dalam rumusan Pasal
491 ayat (1) huruf c. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa suatu
perbuatan persetubuhan dapat disebut sebagai tindak pidana perkosaan
jika perempuan memberikan persetujuan, dimana persetujuan tersebut
279

Ibid.
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dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Rumusan ini
menimbulkan pertanyaan; apakah persetujuan yang diberikan oleh
korban karena terdapat ancaman untuk dibunuh atau dilukai akan
dianggap sebagai suatu perjanjian? Kekeliruan bisa saja terjadi jika
memandang terdapat suatu persetujuan yang didasari oleh suatu
ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Bukankah ketika suatu persetujuan
didasari oleh suatu ancaman, maka dengan sendirinya persetujuan
tersebut tidak akan tercapai atau tidak dapat dianggap sebagai suatu
persetujuan sama sekali? Oleh karena itu, sebenarnya pengaturan pasal
ini cukup terakomodir dalam pemaknaan frase “persetujuan”. Dalam
rumusannya cukup dipertegas bahwa persetujuan akan batal atau tidak
tercapai jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain
itu, pengaturan pada pasal ini juga tidak mengakomodir suatu perbuatan
persetubuhan yang dilakukan karena adanya tekanan psikis, karena suatu
tekanan psikis tidak selamanya muncul melalui bentuk kekerasan atau
ancaman kekerasan. Tekanan psikis bisa juga muncul melalui bentuk
ancaman lain, seperti ancaman akan dibeberkan rahasia pribadinya atau
ancaman akan dipecat dari pekerjaan. Ancaman-ancaman ini biasanya
terjadi dalam kasus-kasus dimana terdapat relasi kuasa di antara pelaku
dengan korbannya.
Permasalahan tumpang tindih pengaturan juga terjadi pada
Pasal 491 ayat (1) huruf d. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa
suatu perbuatan persetubuhan dapat dikatakan sebagai tindak pidana
perkosaan jika mendapat persetujuan dari perempuan karena perempuan
tersebut percaya bahwa laki-laki yang melakukannya adalah suaminya
yang sah. Perluasan cara ini sebenarnya telah diatur oleh beberapa
negara (Argentina, Malaysia, dan beberapa negara bagian Amerika).
Jika dicermati, maksud dari diaturnya pasal ini yaitu untuk mengatur
perkosaan yang dilakukan melalui tipu daya atau tipu muslihat. Namun
dengan rumusan yang limitatif dalam Pasal 491 ayat (1) huruf d, bentukbentuk tipu daya atau tipu muslihat tidak terakomodir oleh pasal ini.
Selain itu, jika pembuat undang-undang juga bermaksud mengatur
persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau tipu daya adalah
perkosaan, maka sebenarnya hal ini telah terakomodir dalam frase
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“persetujuan”. Bukankah suatu persetujuan akan batal atau tidak tercapai
karena adanya tipu muslihat atau tipu daya? Sehingga pengaturan ini
sebenarnya tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan pasal, namun
cukup diperjelas dalam penjelasan bahwa suatu persetujuan akan batal
atau tidak tercapai jika di dalamnya mengandung tipu daya atau tipu
muslihat.
Dari penjelasan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pengaturan
pada Pasal 491 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d sudah merupakan
bagian dari pengaturan Pasal 491 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang
persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya consent (persetujuan) dari
korban. Sehingga makna pesertujuan cukup dipertegas dalam penjelasan
Pasal 491 ayat (1) huruf b bahwa suatu persetujuan akan batal, jika dalam
pemberian persetujuan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan,
tekanan psikis, tipu muslihat atau tipu daya terhadap korban.

2)

Penggunaan Istilah Persetubuhan

Dalam Pasal 491 ayat (1) RKUHP masih ditemukan istilah
“persetubuhan” yang sebenarnya sudah jarang digunakan di banyak
negara. Walaupun pada Pasal 491 ayat (2) pembuat RKUHP memperluas
makna perkosaan, istilah “persetubuhan” pada Pasal 491 ayat (1) sebaiknya
sudah harus diganti dengan istilah “penetrasi seksual”. Jika pembuat
RKUHP masih mempertahankan penggunaan istilah “persetubuhan”,
maka pemaknaannya akan kembali pada pemaknaan konvensional,
dimana persetubuhan hanya terbatas pada penetrasi vaginal oleh
penis, keberadaan sperma, dan selaput dara yang robek, sebagaimana
yang dijabarkan dalam beberapa literatur pidana klasik dan putusanputusan kasus perkosaan. Padahal berbagai ketentuan internasional
sudah menggunakan istilah “persetubuhan” menjadi penetrasi seksual
yang ditafsirkan “penetration, no matter how slight”, bukan sesempit
persetubuhan yang dimaknai dalam literatur pidana klasik dan putusanputusan Majelis Hakim.
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3)
Duplikasi Pengaturan Perkosaan terhadap Anak (Statutory
Rape)
Pasal 491 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa suatu perbuatan
dapat disebut perkosaan jika persetubuhan dilakukan dengan perempuan
yang berusia di bawah 18 tahun, dengan persetujuannya. Sebenarnya
pengaturan ini bermaksud untuk memberikan penyimpangan dari
konsep perkosaan sebelumnya yang menitikberatkan pada persetujuan
korban. Anak dianggap sebagai seseorang yang tidak mampu memberikan
persetujuan (non competent consent), sehingga sekalipun ada persetujuan,
maka perbuatan tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
perkosaan.
Konsep statutory rape dalam RKUHP sebenarnya tidak jauh
berbeda dengan KUHP, dimana masih sama-sama memandang bahwa
perkosaan terhadap anak tidak membutuhkan persetujuan. Akan tetapi
jika dicermati lebih jauh, terdapat beberapa permasalahan terkait
pengaturan statutory rape dalam RKUHP. Pertama, tidak ada gradasi
ancaman pidana antara perkosaan yang dilakukan terhadap orang
dewasa dengan perkosaan yang dilakukan terhadap anak. Padahal
jika korbannya seorang anak, maka sudah seharusnya menjadi tindak
pidana yang dikualifisir. Kedua, adanya duplikasi pengaturan statutory
rape. Halini dapat dilihat dari pengaturan Pasal 486 RKUHP yang juga
mengatur tentang statutory rape, dimana pasal tersebut berbunyi:
“setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anakanak dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan
denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori
VI.”
Dalam Pasal 487 RKUHP juga dijumpai pengaturan mengenai
statutory rape dimana pasal tersebut ditarik dari Pasal 81 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika
dicermati, pengaturan dalam Pasal 491 ayat (1) huruf e dan Pasal 486
memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari subjek
(pelaku) dan objek (korban) tindak pidananya. Dalam Pasal Pasal 491
ayat (1) huruf e subjek haruslah seorang laki-laki dan objek haruslah
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seorang anak perempuan, sedangkan dalam Pasal 486 subjek dan objek
bisa laki-laki maupun perempuan. Pembedaan ini menimbulkan suatu
pertanyaan: mengapa hal ini harus diatur secara berbeda jika subjek dan
objek pidananya berbeda? Jika pembuat undang-undang berniat untuk
mengatur statutory rape dalam Pasal 486 dan Pasal 487 RKUHP, sudah
seharusnya dipertimbangkan juga mengenai pengaturan statutory rape
dalam Pasal 491 ayat (1) huruf eRKUHP agar tidak terjadi duplikasi
pengaturan.
3)

Ketidakjelasan Pengaturan tentangNon Competent Consent

Pasal 491 ayat (1) huruf f sebenarnya merupakan salah satu
bentuk dari pengaturan terkait non competent consent. Maksud dari
pengaturan ini yaitu untuk menegaskan bahwa seorang perempuan yang
dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sudah pasti tidak mampu
memberikan suatu persetujuan (non competent consent). Sehingga sudah
seharusnya syarat persetujuan tidak lagi menjadi titik berat dalam suatu
tindak pidana perkosaan. Secara konseptual, pengaturan terkait non
competent consent di berbagai negara tidak hanya terbatas pada suatu
kondisi dimana korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,
namun lebih luas dari itu. Termasuk juga dalam kategori orang-orang
yang tidak mampu memberikan persetujuan yaitu orang-orang yang
belum berusia 18 tahun, yang berusia di atas 70 tahun (lansia),yang tidak
dapat dibebani pertanggungajwaban pidana termasuk difabel intelektual.
Apabila perumusannya sebatas yang diatur RKUHP, maka akan timbul
suatu permasalahan jika terjadi perkosaan yang dilakukan terhadap
korban seorang difabel intelektual atau korban yang dalam kondisi non
competent consent jenis lain.
4)

Penempatan Perkosaan dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan

Sama halnya dengan KUHP, pengaturan tindak pidana perkosaan
dalam RKUHP masih dimasukkan dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan.
Pada bab tersebut juga diatur tentang kesusilaan di muka umum,
pornografi, mempertunjukkan pencegah kehamilan dan pengguguran
janin, zina, pencabulan, pengobatan yang dapat mengakibatkan
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gugurnya kandungan, bahan yang memabukkan, pengemisan,
penganiayaan hewan, dan perjudian. Secara umum, Bab Tindak Pidana
Kesusilaan mengatur tindak pidana-tindak pidana yang berhubungan
dengan masalah kesusilaan (etika). Pandangan ini adalah pemikiran
konvensional yang sudah ditinggalkan oleh berbagai negara. Dengan
semakin berkembangnya pandangan yang menganggap perkosaan
sebagai bentuk kejahatan seksual dan termasuk dalam kejahatan yang
menyerang integritas tubuh, maka sudah sebaiknya dipikirkan apakah
tindak pidana perkosaan diletakkan dalam bab tindak pidana kesusilaan
atau dapat dikelompokkan sebagai bagian dari kejahatan terhadap nyawa
dan tubuh.
4)

Bias Gender

Tidak berbeda dengan pengaturan di KUHP, Pasal 491 RKUHP
masih melakukan pembatasan terhadap subjek (pelaku) dan objek
(korban) tindak pidana, dimana subjek haruslah laki-laki dan objek
haruslah perempuan. Padahal sangat dimungkinkan terjadi kasus dimana
perkosaan dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki atau perkosaan
sesama jenis seperti yang sudah terjadi di beberapa negara. Sehingga
sudah seharusnya pengaturan terkait subjek dan objek tindak pidana
tidak dibatasi oleh gender tertentu yang dapat berakibat pada bias gender.
5)

Ketidakjelasan Penempatan Marital Rape

Marital Rape merupakan salah bentuk perkosaan yang terjadi
dalam ruang lingkup rumah tangga. Bentuk perkosaan ini adalah
konsepsi baru yang menerobos stigma terdahulu, dimana perkosaan tidak
mungkin terjadi pada pasangan suami istri yang telah terikat perkawinan.
Pengaturan mengenai marital rape sebenarnya telah diakomodir
pada Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun pengaturan
tersebut ditarik oleh RKUHP sebagai pasal tersendiri dalam Bab Tindak
Pidana Penganiayaan Bagian Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu
Pasal 600 RKUHP. Hal ini menimbulkan pertanyaan; apakah marital
rape sebaiknya diatur dalam bab tersebut atau diatur dalam bagian yang
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mengatur bentuk-bentuk perkosaan lainnya dalam Pasal 491 RKUHP?
Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena akan terkait dengan
sistematika dan konsistensi pengaturan norma. Sudah seharusnya
dilakukan penyelarasan terhadap pengaturan tindak pidana perkosaan,
begitu pula dengan tindak pidana yang lain. Dari pengaturan mengenai
statutory rape dan marital rape, dapat dikatakan bahwa pembuat RKUHP
belum menyusun sistematika dan konsistensi pengaturan tindak pidana
perkosaan secara sistematis dan konsisten. Hal ini terlihat dari pengaturan
mengenai statutory rape dan marital rape yang masih dilakukan dengan
cara memindahkan pasal dari pengaturan di luar KUHP yang berlaku saat
ini dan tidak diselaraskan dengan pengaturan tindak pidana perkosaan
dalam Pasal 491 RKUHP.
6)

Ketiadaan Gradasi Ancaman Pidana

Semua bentuk perkosaan yang diatur dalam Pasal 491 ayat (1) dan
(2) RKUHP mempunyai bobot ancaman pidana yang sama, yaitu paling
singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun. Pemberatan hanya berlaku
jika mengakibatkan luka berat atau mati sebagaimana yang diatur
dalam ayat (3). Seharusnya pemberatan tidak hanya berlaku jika terjadi
akibat tersebut saja, tetapi juga dibuat gradasi pemberatan ancaman
pidana sesuai dengan bentuk-bentuk perkosaannya. Contohnya bentuk
perkosaan terhadap anak seharusnya memiliki ancaman pidana lebih
tinggi dibandingkan dengan bentuk perkosaan terhadap orang dewasa.
Contoh lainnya yaitu bentuk perkosaan penetrasi vaginal oleh penis
seharusnya memiliki ancaman pidana lebih tinggi dibandingkan dengan
bentuk perkosaan penetrasi oral atau anal oleh penis karena penetrasi
vaginal mempunyai risiko kehamilan. Gradasi pemberatan ancaman
pidana belum ditemukan dalam rumusan tindak pidana perkosaan di
RKUHP saat ini.
7)

Tumpang Tindih dengan Pengaturan Rancangan UndangUndang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Pengaturan tentang tindak pidana perkosaan juga dapat ditemui pada
RUU PKS. Dengan masuknya RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional
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(PROLEGNAS) prioritas pada tahun 2016, maka akan berimplikasi pada
timbulnya tumpang tindih pengaturan tindak pidana perkosaan. Terkait
tumpang tindih pengaturan tindak pidana perkosaan dalam RKUHP dan
RUU PKS akan dibahas lebih banyak pada bagian Pengaturan Tindak
Pidana Perkosaan di RUU PKS.

B.

Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di RUU PKS

Salah satu tujuan RUU PKS adalah membentuk sistem baru yang
lebih melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong
peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan
korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. Pengaturan
kekerasan seksual yang terdapat dalam RUU PKS berangkat dari
pemantauan Komnas Perempuan yang menemukan bahwa setidaknya
terdapat 15 jenis kekerasan seksual, yaitu; perkosaan, pelecehan seksual,
eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi,
ancaman dan percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan
kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan
perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual seperti pemaksaan
busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan, penghukuman tidak
manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual
yang membahayakan perempuan, pemaksaan sterilisasi atau kontrasepsi.
280
Dalam kajian ini akan difokuskan pembahasan RUU PKS tertuju pada
tindak pidana perkosaan.
Merujuk pada Pasal 16 RUU PKS281, perkosaan didefinisikan
sebagai berikut:
“Setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual
kepada orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan,
atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang
tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya,
Komnas Perempuan (4). Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016)
280

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan
Seksual draft 13 Agustus 2016 yang disusun oleh Komnas Perempuan bersama Forum
Pengada Layanan dan tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI
281
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diancam pidana perkosaan”
Dari ketentuan tersebut, terdapat empat unsur pokok dalam
rumusan tindak pidana perkosaan versi RUU PKS, yakni:282
t

UJOEBLBO IVCVOHBO TFLTVBM BUBV QFOZFSBOHBO UFIBEBQ PSHBO
organ seksual;

t

IVCVOHBOTFLTVBMBUBVQFOZFSBOHBOUFSIBEBQPSHBOPSHBOTFLTVBM
tersebut dilakukan dengan alat kelaminatau anggota tubuh lainnya
atau benda ke dalam vagina, anus, mulut dan/atau anggota tubuh
lainnya;

t

EJMBLVLBO EFOHBO LFLFSBTBO BUBV BODBNBO LFLFSBTBO BUBV UJQV
muslihat atau rangkaian kebohongan dan /atau menggunakan
nama palsu atau martabat palsu;

t

NFOHBLJCBULBO TFTFPSBOH UJEBL NBNQV BUBV UJEBL TFDBSB CFCBT
memberikan persetujuan yang sesungguhnya terhadap hubungan
seksual atau serangan seksual terhadap organ-organ tubuhnya.

Dalam bagian berikut, akan dilakukan identifikasi terhadap terobosan
rumusan hukum yang telah dibuat oleh RUU PKS untuk meninjau
apakah permasalahan yang terdapat pada KUHP sudah dapat dijawab
oleh kehadiran RUU PKS.
1)

Pengaturan Non Competent Consent

Pasal 16 RUU PKS memperluas rumusan tindak pidana perkosaan
dalam KUHP dan menggabungkan konsep perkosaan yang terdapat
dalam Pasal 285 dan dengan persetubuhan dimana korban berada
dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya seperti yang diatur dalam
Pasal 286 KUHP. Penggabungan kedua pasal tersebut dalam Pasal 16
RUU PKSterlihat dari adanya frase ‘menggunakan kondisi seseorang yang
tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya’dimana hal ini
merupakan bentuknon competent consent283.
282

Komnas Perempuan (4), loc.cit.

283
Konsep dari non competent consent berangkat dari asumsi bahwa
setiap tindakan harus dilakukan dengan kesadaran penuh atas tindakan harus dilakukan
dengan kesadaran penuh atas tindakan, maka pihak yang menyetujui harus mempunyai
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Dalam hukum pidana Indonesia, khusunya dalam delik terhadap
kesusilaan, non competent consent sebenarnya telah diatur dalam Pasal
286 KUHP, yang berbunyi:
“Barang siapa 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.”
Akan tetapi, pengaturan non competent consent pada Pasal 286 KUHP
hanya terbatas pada korban wanita yang dalam keadaan pingsan atau
tidak berdaya. Sebaliknya, Pasal 16 RUU PKS memperluas ruang lingkup
pihak-pihak yang termasuk dalam non competent consent, yakni:284
1.

Orang yang sedang atau dalam keadaan pingsan;

2.

Orang yang sedang atau dalam keadaan sakit;

3.

Pengaruh hipnotis, obat atau alkohol;

4.

Kondisi mental atau tubuh yang terbatas;

5.

Usia Anak.

Secara normatif, pengaturan non competent consent pada Pasal
16 RUU PKS lebih baik jika dibandingkan dengan pengaturan Pasal
286 KUHP karena konsep perkosaan yang digunakan oleh RUU PKS
sudah mengikuti perkembangan global, berikut juga dengan pengaturan
non competent consent tersebut.285Sebagai contoh, RUU PKS telah
memperluas ruang lingkup non competent consent dengan memasukkan
difabel intelektual sebagai pihak-pihak yang termasuk yang tidak dapat
memberikan persetujuan yang sesungguhnya dalam tindak pidana
perkosaan. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan/
ketidakjelasan akan pengaturan non competent consent pada Pasal 16
RUU PKS.
kompetensi bahwa dirinya adalah pihak yang cakap didepan hukum
284

Penjelasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Beberapa Negara bagian Amerika Serikat mengatur yang termasuk dari non
competent consent adalah (1) anak, (2) vulnerable adults, (3) Development disability,
incapacity or helplessness, (4) Ketidaksadaran diri, (5), Lihat Tracy, et.al, op.cit., hlm.21-25
285

96

a.

Permasalahan Pengaturan non competent consent pada Pasal 16
RUU PKS

Untuk mempermudah memahami permasalahan yang timbul dari
perumusan non competent consent dalam Pasal 16 RUU PKS, berikut
disampaikan ilustrasi kasus berkenaan dengan hal tersebut:
Pelaku yang bernama X (laki-laki) melakukan tindakan perkosaan
kepada korban yang bernama Y (perempuan). Korban Y adalah
difabel intelektual yang merupakan kelompok dari non compentent consent. Kronologis perkosaan dilakukan dengan pelaku X
yang mengajak korban Y agar melepaskan celananya dan mengatakan perbuatan yang dilakukan adalah bagian dari permainan
“kuda-kudaan”.

Korban Y tanpa ada pemaksaan melepaskan celananya dan bersedia melakukan yang diminta oleh pelaku X. Bahkan dalam persidangan korban Y mengatakan merasa senang dan tidak merasa
tertekan ataupun terpaksa atas perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku X. Hal ini juga diperkuat dari visum et repertum yang
menyatakan bahwa sobekan selaput dara yang dialami X, tidak
mengindikasikan adanya paksaan.

Pertanyaan:
Apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku X terhadap Y
yang merupakan difabel intelektual dapat dipandang sebagai
tindak pidana perkosaan menurut Pasal 16 RUU PKS?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama, kita harus kembali
melihatunsur-unsur delik dalam Pasal 16 RUU PKS, yaitu:
Setiap orang;


tNFMBLVLBOQFNBLTBBOIVCVOHBOTFLTVBMLFQBEBPSBOHMBJO



tEFOHBOLFLFSBTBO BODBNBOLFLFSBTBO UJQVNVTMJIBU SBOHLBJBO
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kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan
kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan
yang sesungguhnya.
Melihat pada ilustrasi kasus di atas, pembuktian tindak pidana
perkosaan akan menjadi sulit ketika perumus RUU PKS masih
mencantumkan unsur “pemaksaan” sebagai unsur yang harus dibuktikan
oleh penuntut umum. Penting untuk dipahami bahwa korban, dalam
kasus di atas, merupakan seorang difabel intelektual yang tidak mengerti
dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah
kejahatan dan justru memandang tersebut sebagai suatu kegiatan yang
menyenangkan. Dengan konstruksi yang demikian, pembuktian unsur
“pemaksaan” dalam tindak pidana perkosaan tersebut akan menjadi
semakin sulit.
Bandingkan dengan Pasal 286 KUHP yang tidak memasukkan unsur
“kekerasan atau ancaman kekerasan”vis-à-vis unsur “pemaksaan”dalam
elemen pasalnya. Pasal 286 KUHP sama sekali tidak mempermasalahkan
bagaimana cara pelaku membuat korban tidak berdaya hingga akhirnya
berhasil ia setubuhi. Sepanjang persetubuhan dilakukan terhadap orang
yang tidak berdaya, siapapun korbannya dan bagaimanapun caranya,
pelaku akan dihukum karena melakukan delik tersebut.
Maka dari itu, memasukkan unsur “pemaksaan”pada Pasal 16
RUU PKS akan sangat berbahaya bila korban yang mengalami perkosaan
merupakan difabel intelektual. Perumusan pasal seperti ini akan
berimplikasi padadihentikannya penyidikan/penuntutan mengingat
khusus bagi perkosaan yang dilakukan terhadap difabel intelektual, unsur
“pemaksaan”tersebut sama sekali tidak ditemukan.
Selain itu, dicampuradukkannya konsep non competent consent
dengan unsur “pemaksaan”tersebut berpotensi mengakibatkan
reviktimisasi pada korban perkosaan. Dapat dibayangkan bahwa
penegak hukum akan kesulitan menggunakan paradigma non competent
consentdalam praktik, sedangkan disisi lain,RUU PKS masih mewajibkan
adanya pemaksaan bagi pembuktian tindak pidana perkosaan.
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Konsekuensinya, penegak hukum harus menggali informasi lebih
dalam kepada korban mengenai keberadaan paksaan ini saat tindak
pidana perkosaan tersebut terjadi.Pertanyaan ini justru akan membuat
pembuktian tindak pidana perkosaan akan bertumpu pada pemeriksaan
korban dan berpotensi besar menambah lebar luka (mental) korban
akibat tindak pidana perkosaan tersebut.286
Permasalahan berikutnya terletak pada penjelasan Pasal 16 RUU
PKS mengenai unsur “kondisi tubuh yang terbatas” digolongkan sebagai
kondisi yang tidak mampu memberikan persetujuan. Pertanyaan yang
harus dijawab adalah sejauh mana kondisi tubuh yang terbatas dianggap
sebagai keadaan yang mengakibatkan korban tidak dapat memberikan
persetujuan? Misalnya, untuk difabelnetra, apakah harus diposisikan
sama dengan difabel intelektual terkait “kemampuan untuk tidak dapat
memberikan persetujuan”? Korban yang merupakan difabel netra dapat
memberikan keterangan bahwa dirinya telah mendapatkan pemaksaan
hubungan seksual, yang dimana kondisi ini tidak dapat dilakukan oleh
difabel intelektual. Tentu kedua hal ini tidak dapat disamakan begitu saja.
Demikian halnya dengan difabel daksa (vulnerable adults)287yang masih
memerlukan pembatasan dengan jelas berkenaan dengan kemampuan
untuk tidak dapat memberikan persetujuan tersebut. Ketidakjelasan
inijustru akan membingungkan penegak hukum dan berakibat pada
terlalu luasnya ruang interpretasi yang dimiliki penegak hukumdalam
menafsirkan unsur “kondisi tubuh yang terbatas” tersebut.
Ketidakjelasan tersebut juga terdapat pada unsur “orang yang
sedang atau dalam keadaan sakit”, khususnya terkait batasan kondisi
korban yang sedang atau dalam keadaan sakit. Misalnya, apabila korban
Bandingkan dengan pengaturan yang ada di Amerika, dimana individu yang
merupakan difabel intelektual atau mental capacity mendapatkan suatu proteksi khusus
dalam tindak pidana perkosaan.Namun demikian, di semua negara bagian Amerika juga
mengatur bahwa tidak semua pelaku difabel intelektual secara otomatis dianggap sebagai
bagian dari mental capacity yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan
pertanggungjawaban. Tracy, et.al., Ibid. hlm. 23
286

Beberapa Negara bagian mengatur perkosaan terhadap tuna daksa sudah
menggunakan konsepsi non competent consent. Salah satunya adalah Negara bagian
Illinois ILL.Comp.StaT.ANN.5/11-1.30 yang mengatur mengenai usia 60 tahun ke atas
sebagai bagian dari non competent consent.
287
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mengalami sakit flu, apakah dengan serta merta dapat dipandang sebagai
bagian dari kelompok non competent consent? Keadaan sakit apa sajakah
yang sedemikian pentingnya hingga RUU PKS mengancamkan pidana
jika dilakukan hubugan seksual pada korban yang demikian? Pengaturan
ini justru sangat berbahaya karena pada nantinya akan berpotensi
banyaknya hubungan seksual secara konsensual yang dipidanakan oleh
penegak hukum, semata-mata karena korban “sedang atau berada dalam
keadaan sakit”. Padahal hal ini bertentangan dengan konsep hak asasi
manusia yang melarang negara untuk mengurusi hubungan seksual
sepanjang hubungan tersebut dilakukan dibawah persetujuan para
pihak.288
Oleh karenanya, pembuat RUU PKS harus memberikan definisi dan
batasan yang jelas akan kondisi sakit yang dialami oleh korban, sehingga
tidak akan timbul pengekangan akan kebebasan untuk melakukan
hubungan seksual. Maka dari itu, adanya pengkhususan bentuk sakit
yang dialami korban menjadi penting agar tidak terjadi kekaburan norma
pasal. Sebagai contoh, dapat diatur lebih lanjut bahwa yang dimaksud
oleh unsur ini adalah korban yang karena kondisi sakitnya menyebabkan
ketidakmampuan untuk memberikan suatu persetujuan seperti misalnya;
stroke (penyumbatan pembuluh darah pada batang otak).

b.

Solusi

Terdapat beberapa opsi yang bisa diambil atas permasalahan
perumusan non competent consent pada Pasal 16 RUU PKS. Yang
pertama, terkait pertentangan antara unsur “pemaksaan” dengan
“ketidakmampuan memberikan persetujuan”, maka ada dua solusi yang
dapat dilakukan:
Menjamin hak-hak seksual bagi semua orang, termasuk komitmen terhadap
kebebasan dan perlindungan dari bahaya (harm).Hak-hak seksual merupakan hak
asasi manusia.Hak-Hak Seksual diatur oleh perangkat hal yang berhubungan dengan
seksualitas yang berasal dari hak untuk kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi,
integritas, dan harga diri semua orang. Lihat Hak –hak seksual pada deklarasi IPPF
(International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996. Selanjutnya lihat
pula konvensi hak sipil dan politik (ICCPR) Pasal 17 dan 26
288
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a)

Memisahkan rumusan pasal antara perkosaan yang
mengharuskan adanya pembuktian unsur paksaan dengan
pengaturan mengenai perkosaan yang dilakukan terhadap
korban non competent consent. Pasal perkosaan yang dilakukan
terhadap korbannyanon competent consentdapat ditambahkan
pada Pasal 16 atau Pasal 17 RUU PKS. Maka ketika rumusannya
dipisahkan, tumpang tindih ataupun kerancuan dalam
perumusan Pasal 16 RUU PKS tidak akan terjadi. Namun yang
patut diingat, apabila nantinya pasal ini dipisahkan berarti
ketentuan pada Pasal 133 ayat (3) dan (4) harus diubah dengan
tidak lagi merujuk pada Pasal 16, tetapi pasal baru yang khusus
mengatur akan perkosaan terhadap non competent consent;

b)

Cara yang kedua adalah dengan menghapuskan unsur
“pemaksaan”pada rumusan Pasal 16 RUU PKS, sehingga tidak
mengharuskan kedua pasal tersebut dipisah. Jika langkah
ini yang dipilih, pro dan kontra akan muncul ke permukaan.
Sebagian kalangan menilai unsur “pemaksaan” merupakan inti
dari perkosaan, namun di sisi lain, ada pula yang memandang
dengan memasukkan unsur paksaan atau persetujuan akan
seolah-olah membebankan korban dalam membuktikan tindak
pidana perkosaan yang dilakukan pelaku.289

Selanjutnya mengenai permasalahan akan ketidakjelasan batasan
“kondisi tubuh yang terbatas” dan “orang yang sedang atau dalam
keadaan sakit”, maka ada dua cara yang dapat dilakukan oleh penyusun
RUU PKS, yakni:
a)

Penyusun RUU PKS dapat memberikan penjelasan yang
lebih detil mengenai pengkategorian dari dua unsur tersebut.
Kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk
melakukan pendataan dan perkembangan ilmu psikologi
serta kedokteran yang cepat menyebabkan dimungkinkannya
penambahan kategori pada tahun-tahun berikutnya.

Lihat pada bagian berikutnya yang membahas mengenai consent pada tindak
pidana perkosaan.
289
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Kelebihannya mempunyai kepastian hukum yang jelas bagi
tersangka maupun korban.
b)

c.

Penyusun RUU PKS dapat menambahkan unsur “yang
menyebabkan tidak dapat memberikan persetujuan” dibelakang
unsur “kondisi tubuh yang terbatas” dan “orang yang sedang
atau dalam keadaan sakit”. Contohnya; “kondisi tubuh
yang terbatas yang menyebabkan tidak dapat memberikan
persetujuan” dan “orang yang sedang atau dalam keadaan sakit
yang menyebabkan tidak dapat memberikan persetujuan”.
Pengaturan ini menyerahkan perincian mengenai kondisikondisi tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang seperti
psikolog forensik, psikiater, atau dokter. Dengan pengaturan
ini, konsep non competent consent dapat dikatakan mengikuti
perkembangan keilmuan.

Perdebatan pengaturan non competent consent pada Pasal 16
RUU PKS

Setelah pemaparan permasalahan pengaturan non competent
consent yang terdapat pada Pasal 16 RUU PKS, yang akan dibahas
berikutnya adalah apakah hubungan seksual yang dilakukan korban yang
berada di bawah pengaruh alkohol secara serta merta akan berakibat
tindak pidana perkosaan?Hal ini menjadi pentinguntuk dibahas apabila
terdapat kemungkinan bahwa“korban” berada di bawah pengaruh
alkohol, namun secara sukarela bersedia untuk melakukan hubungan
seksual dengan pelaku. Jika rumusan RUU PKS tetap demikian adanya,
“pelaku” harus tetap dianggap melakukan tindak pidana perkosaan
meskipun sebenernya “korban” setuju melakukan hubungan seksual
tersebut.
Dalam perkembangannya, terdapat dua pandangan yang berbeda
dalam meninjau hubungan seksual yang dilakukan terhadap korban yang
sedang mabuk. Pandangan pertama berfokus pada penyebab atau aspek-
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aspek yang menyebabkan korban berada dibawah pengaruh alkohol.290
Penyebab korban menjadi mabuk menjadi elemen utama dalam
perumusan unsur tindak pidananya, contohnya korban mabuk secara
sukarela atau korban dipaksakan mabuk oleh pelaku. Kesukarelaan
dan pemaksaan untuk mabuk akan berpengaruh terhadap pembuktian
perkosaan yang dilakukan oleh pelaku. Jika penyebab mabuknya
korban disebabkan oleh paksaan dari pelaku, maka hubungan seksual
yang dilakukan oleh pelaku dan korban sudah pasti dianggap sebagai
perkosaan, tanpa perlu membuktikan kondisi persetujuan dari korban.
Sedangkan jika mabuk dilakukan oleh kehendak korban serta didukung
pula oleh aspek-aspek yang lain, maka ada kemungkinan hubungan
seksual yang dilakukan bukan bentuk perkosaan. Pada intinya menurut
pandangan beberapa negara bagian Amerika291, mabuknya korban tidak
serta merta membuat pembuktian unsur perkosaannya menggunakan
konsepsi non competent consent.
Sebaliknya beberapa negara bagian lainnya di Amerika
memandang penyebab mabuknya korban tidak menjadi penting untuk
membuktikan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku.292 Pandangan
ini menggarisbawahi hubungan seksual terhadap korban yang sedang
mabuk, sudah serta merta merupakan perkosaan293 tanpa mempedulikan
penyebab mabuknya korban dan aspek-aspek lain yang berhubungan
dengan hubungan seksual yang dilakukan.
Sebagai bahan perbandingan, di Amerikaterdapat sepuluh negara
bagian yang memberlakukan ketentuan perkosaan terhadap korban
yang dalam kondisi mabuk sama seperti KUHP maupun RUU PKS.294
Selanjutnya, empat puluh negara bagian lainnya menerapkan konsep non
290

Tracy, et.al., op.cit.,hlm. 25.

291

Ibid

292

Ibid

Lihat rumusan Pasal 286 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa 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.”
293

Arizona, California, Idaho, Kansas, Louisiana, Montana, South Carolina,
Washington, Wisconsin, and the Virgin Islands.
294
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competent consent hanya kepada korban yang secara tidak sukarela berada
dibawah pengaruh alkohol.295 Dari 40 negara bagian tersebut terdapat 38
negara bagian296 yang memperincipengaturannya bahwa “persetujuan”
yang diberikan korban pada saat berada dibawah pengaruh alkohol harus
dikesampingkan terlebih dahulu dan selanjutnya, memastikan kondisi
korban memang benar tidak dapat mengendalikan diri atau tidak dapat
berkomunikasi dengan baik.
Perdebatan berikutnya ialah apakah seorang korban yang
berhubungan seksual dengan pelaku yang mempunyai relasi kuasa dapat
dipandang sebagai bentuk dari non competent consent. Sebenarnya hal ini
belum diatur oleh Pasal 16 RUU PKS. Namun, perdebatan yang terjadi
di Amerika dapat diambil sebagai pelajaran bagi penyusun RUU PKS
dalam merumuskan hal ini. Seperti berbagai perdebatan pada umumnya,
pro dan kontra pun hadir dalam melihat “relasi kuasa”297 dalam rumusan
tindak pidana perkosaan di Amerika.
Pandangan yangsepakat dengan konsep iniakan melihat bahwa
persetujuan yang diberikan korban untuk melakukan persetubuhan
dengan pelaku sebenarnya adalah bentuk keterpaksaan mengingat
pelaku memanfaatkan relasi kuasanya untuk melakukan persetubuhan
kepada korban. 298Sebagai contoh, jika seorang guru “meminta” anak
Alabama, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia,
Florida, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York,
North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee,
Texas, Utah, Vermont, West Virginia, Wyoming, Guam, Northern Mariana Islands,
Puerto Rico, Federal, and UCMJ
295

Alabama, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia,
Florida, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota,
Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio,
Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia,
West Virginia, Wyoming, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, Federal, UCMJ,
loc.cit
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Relasi kuasa dapat terlihat dari hubungan kekuasaan yang merupakan bentuk
hubungan sosial yang menunjukkan ketidaksetaraan (asymmetric relationship) , hal
ini disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur “pemimpin” (direction) . Dalam
hubungan inilah hubungan kekuasaan menujukkan hubungan antara apa yang disebut
pemeri perintah dengan yang diperintah.
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Tracy, et.al., op.cit.,hlm.26. Lihat juga IDAHO CODE ANN. § 18A6602 (2011)
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didiknya melakukan persetubuhan dengannya, besar kemungkinan
anak didiknya tersebut akan memberikan persetujuan untuk melakukan
hubungan seksual karena terpengaruh oleh kuasa yang dimiliki sang
guru terhadapnya.
Di sisi lain, mereka yang tidak sepakat relasi kuasa diatur
sebagai bagian darinon competent consent, menilai bahwa pengaturan
tersebut akan berimplikasi pada hubungan seksual yang dilakukan
dengan persetujuan sesungguhnya. Seorang majikan mungkin menjalin
hubungan percintaan dengan karyawannya dan pada akhirnya melakukan
hubungan seksual secara konsensual. Jika demikian kasusnya, tidak jelas
siapa pelaku dan korbannya serta menjadi tidak adil apabila negara
memberi sanksi pidana kepada individu yang melakukan hubungan
badan atas dasar suka sama suka. Namun demikian, terlepas dari
perbedaan pandangan tersebut, khusus untuk incest-blood, hampir semua
negara bagian Amerikabersepakat bahwa hubungan seksual dalam relasi
yang seperti ini akan dianggap sebagai perkosaan meskipun dilakukan
secara sukarela.299Namun, terkait bentuk relasi kuasa lainnya, beberapa
negara bagian di Amerika masih berbeda pendapat satu sama lain untuk
selanjutnya memasukkan jenis relasi tersebut sebagai bentuk perkosaan
khusus (non competent consent).
Tabel 4.1Perkembangan Relasi Hubungan Korban-Pelaku di Negara
Bagian Amerika
Relasi Korban dengan pelaku
Incest-blood
All jurisdiction except South Carolina, UCMJ
Orang yang menjaga All jurisdiction except Alabama, Indiana, LouiNarapidana (Lapas) siana, Nevada, Oregon, South Carolina, Tennessee, Washington, American Samoa, Guam,
UCMJ
Hubungan Khusus Additional special relationships protected under
lainnya
rape and sexual assault laws include educator
-student, medical professional-patient, and employer-employee.
Kecuali negara bagian South Carolina dan Uniform Code Military Justice
UCMJ (hukum pidana militer), Ibid.
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3)

Unsur “ Pemaksaan Hubungan Seksual “

Selain melakukan pendefenisian ulang akan konsep non
competent consent, RUU PKS juga mendefinisikan ulang makna unsur
“persetubuhan” yang pada saat ini merupakan unsur utama dalam
perumuan perbuatan perkosaan. Sebagaimna dijelaskan pada Bab
II, Pasal 285 KUHP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa
yang dimaksud dengan persetubuhan. Akan tetapi, jika merujuk pada
yurisprudensi dan doktrin, persetubuhan akan dimaknai dengan “adanya
perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan,
sehingga mengakibatkan keluarnya air mani.”300 Pemaknaan persetubuhan
yang sangat sempittersebut sudah ditinggalkan dalam RUU PKS karena
dianggap sudah usang dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip feminist
legal theory.301
Pada Pasal 16 RUU PKS, persetubuhan telah didefinisikan ulang
melalui unsur“pemaksaan hubungan seksual”, yang dalam penjelasannya
diartikan sebagai “upaya memaksakan penetrasi penis ke vagina atau
memasukkan atau menggerakkan alat kelamin, anggota tubuh atau
benda selain anggota tubuh ke dalam vagina, dubur atau mulut seseorang
atau bagian tubuh lainnya.”Dengan diubahnya konsep persetubuhan
menjadi pemaksaan hubungan seksual, sebenarnya RUU PKS bertujuan
menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dari rumusan
perkosaan yang berlaku saat ini di KUHP, seperti belum dimasukkannya
oral sex dan anal sex sebagai bentuk perkosaan. Namun,menjadi penting
untuk mengetahui apakah konsep perkosaan yang baru ini telah
300

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lihat beberapa Putusan:
Perkara Nomor 27/Pid.B/2012/PN.MBO (Meulaboh),
Perkara Nomor 110/Pid.B/2013/PN.SKG (Sengkang),
Perkara Nomor 9/Pid.B/2011/PN.Unh (Unaaha)
Perkara Nomor 33/Pid/2011/PT.Sultra (Sulawesi Tenggara),
Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Grt (Garut),
Perkara Nomor 23/Pid/2012/PT.Sultra (SulawesiTenggara)

Perlunya pemikiran hukum dengan pendekatan hukum yang berspektif
perempuan. Lihat Herni Sri Nurbayati, Konsep-Konsep Utama Hukum, dalam Sulistyowati
Irianto (ed.), op.cit., hlm. 103-108
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sempurna dalam perumusannya dan tidak menimbulkan permasalahan
kelak dalam praktik.
Apabila kita merujuk pada konsep persetubuhan di berbagai negara
bagian Amerika, semua negara bagian menyatakan bahwa perkosaan
yang dilakukan dengan penetrasi yang dilakukan terhadap vagina, anus,
dan mulut mempunyai gradasi ancaman hukuman yang tertinggi.302 Oleh
karenanya, pengaturan perkosaan dalam RUU PKS yang memperluas
pemaknaan “persetubuhan” tersebut merupakan kebijakan yang tepat.
Kendati demikian, “pemaksaan hubungan seksual” pada RUU PKS juga
meliputi:303
t

.FNBTVLLBOBUBVNFOHHFSBLLBOCFOEBTFMBJOBOHHPUBUVCVI
ke dalam bagian tubuh lainnya; atau

t

.FNBTVLLBO BUBV NFOHHFSBLLBO BOHHPUB UVCVI TFMBJO QFOJT
atau vagina ke dalam bagian tubuh

Dua rumusan di atas masih menimbulkan kerancuan dalam
implementasinya. Jika melihat pada rumusan pertama, yaitu
“memasukkan atau menggerakkan benda selain anggota tubuh ke dalam
bagian tubuh lainnya”, besar kemungkinan tindakan memasukkan pensil
ke dalam lubang telinga atau lubang hidung korban dapat dikategorikan
sebagai perkosaan. Selain itu, untuk rumusan kedua yang didefinisikan
sebagai “memasukkan atau menggerakkan anggota tubuh selain penis
atau vagina ke dalam bagian tubuh lainnya”, tindakan memasukkan jari
ke dalam lubang telinga atau hidung korban juga akan dikategorikan
sebagai perkosaan. Melalui dua ilustrasi sederhana di atas, terlihat bahwa
rumusan ‘pemaksaan hubungan seksual’ dalam Pasal 16 RUU PKS
masih jauh dari sempurna. Selain itu, RUU PKS juga menyamakan besar
pidana yang diancamkan pada bentuk-bentuk perbuatan tersebut dengan
penetrasi seksual yang dilakukan terhadap anus, mulut atau vagina. Halhal ini harus didiskusikan lebih lanjut untuk menyempurnakan rumusan
perkosan di atas.
302

Tracy, et.al., Op.cit.,hlm.29
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Dalam hukum perkosaan Amerika, hampir semua negara bagian
membedakan kriminalisasi bentuk perkosaan terhadap objek tubuh
selain penis, mulut, dan vagina.304 Oleh karenanya, titik tolak gradasi
pemidanaan tertinggi berangkat dari tiga komponen, yaitu penis, mulut,
dan vagina. Selain ketiga hal tersebut, perbuatan “perkosaan” tetap
diancamdengan sanksi pidana tetapi dikategorikan sebagai kejahatan
tingkat dua atau dikenakan tindak pidana pencabulan. Contohnya, negara
bagian Pennsylvania menghukum digital penetration305sebagai kejahatan
tingkat dua,kecuali perbuatan dilakukan terhadap anak.306Sedangkan
apabila dilakukan terhadap anak maka gradasi ancaman pemidanaannya
akan sama seperti penetrasi seksual terhadap penis, vagina, dan mulut.
Adapun 5 negara bagian lainnya, yakni Louisiana, Idaho, Kentucky,
dan Northern Mariana Islands memasukkan digital penetration sebagai
perbuatan cabul.307
Tabel 4.2 Perbandingan Definisi Persetubuhan di Negara-negara
Bagian Amerika
Gradation Among Penetration Crimes Requiring Forces1
Pengaturan
Paksaan penmasing-masing
Gradasi Ancaman Pidana
etrasi
yuridiksi negara
bagian
Semua negara bagian memaPenis/vagina
Semua yuridiksi
sukkannya sebagai kejahatan
tingkat 1 (tertinggi)
Semua negara bagian memasukkannya sebagai kejahatan
Penis/anal
Semua yuridiksi
tingkat 1 (tertinggi), Kecuali
Kansas

304

Tracy, et.al., loc.cit.

digital penetration adalah perbuatan memasukkan atau menggerakkan anggota
tubuh selain penis atau vagina dan/atau benda selain anggota tubuhke dalam bagian
tubuh lainnya (contohnya; masturbasi, alat bantu seks, atau sejenisnya)
305

306

Ibid.,hlm. 29.

307

Ibid.,hlm. 29

108

Penis/oral

Semua yuridiksi

Penetrasi seksual menggunakan anggota
tubuh, selain
penis, vagina
dan mulut

Semua yuridiksi
Kecuali Louisiana,
American Samoa,
and Northern
Mariana Islands

Benda selain
anggota tubuh

Semua yuridiksi
Kecuali Louisiana,
Idaho, Maine,
Kentucky, Wisconsin, American
Samoa, Northern
Mariana Islands

Semua negara bagian memasukkannya sebagai kejahatan
tingkat 1 Kecuali Oklahoma
Dianggap sebagai kejahatan
tingkat satu hanya dinegara
bagian: Alabama, Connecticut, Indiana, North
Carolina, Oregon, Virginia
Hampir semua Negara
bagian lainnya memasukkannya bukan sebagai kejahatan
tingkat 1
Semua negara bagian memasukkannya sebagai kejahatan
tingkat 1 (tertinggi) Kecuali
Alabama, Georgia, Maryland,
New York,
Pennsylvania ( Kecuali dilakukan terhadap anak)

Di sisi lain, hukum perkosaan Amerika juga mengatur terjadinya
penetrasi oleh benda atau anggota tubuh lain sebagai tindak pidana
perkosaan, namun objek penetrasi hanya dibatasi terhadap vagina
atau anus.308Berkaitan dengan hal ini, negara-negara bagian di
Amerika berimbang dalam mengatur pemidanaan terhadap bentuk
perkosaan yang demikian. Setidaknya terdapat lima negara bagian yang
memberikan ancaman pidana yang lebih rendah daripada penetrasi yang
dilakukan degan penis, yakni; California, Delaware, Georgia, Missouri,
dan Puerto Rico. Sepuluh negara bagian lainnya memandang perbuatan
inimenyamaratakan ancaman pidana untuk penetrasi terhadap vagina
atau anus yang dilakukan dengan benda atau alat tubuh lain selain penis
dengan penetrasi yang dilakukan dengan penis. Negara-negara bagian
tersebut antara lain Alabama, Indiana, Maryland, New York, North
Carolina, Oregon, Pennsylvania, Idaho, Utah dan Virginia. Terakhir, ada
tiga negara bagian yang tidak secara eksplisit memasukkan perbuatan
308

Ibid.,hlm. 29
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ini sebagai perkosaan, yakni Louisiana, American Samoa, dan Northern
Mariana Islands.309
“All jurisdictions criminalize forced penetration of the vagina, anus,
or mouth and the majority criminalize penetration by an object or
body part, as a specific offense. This figure represents the degree of
gradation for these crimes. Generally, these crimes are graded as
the highest level sex offense; however, certain jurisdictions charge
penetration of the anus or mouth or penetration by an object or other
body part to a lesser degree.”310
Dari tabel di atas, terlihat bahwa semua negara bagian di Amerika
memandang perkosaan yang menggunakan komponen penis, vagina,
anus, dan mulut adalah tindak pidana dengan ancaman pidana yang
paling berat, dibandingkan dengan perkosaan yang menggunakan
benda atau bagian tubuh lainnya. Walaupun demikian, perlu disadari
bahwa keputusan akan besaran ancaman pidana tersebut dikembalikan
pada kebijakan pidana yang dianut oleh masing-masing negara bagian
tersebut, tapi setidaknya pengaturan di Amerika dapat dijadikan rujukan
para perumus RUU PKS.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dengan dimasukkannya
unsur “pemaksaan” dalam Pasal 16 RUU PKS,penyusun RUU
PKSmemasukkan konsep persetujuan yang menjadi elemen penting bagi
tindak pidana perkosaan yang diatur di berbagai negara.311Sebagaimana
dijelaskan pada bab sebelumnya, pendefinisian “persetujuan” ini berbeda
disetiap negara, namun secara umum dapat didasarkan pada dua hal, yakni
kebebasan individu untuk memberikan persetujuan dan kapasitasnya
untuk memberikan persetujuan.312 Contohnya, memberikan izin, berbuat
aktif dalam melakukan perbuatan, dan kebebasan dalam bertindak.
309

Perhatikan tabel 4.2.

310

Ibid.

Pencantuman unsur pemaksaan dalam Pasal 16 RUU PKS mempunyai sifat
yang sama dengan unsur persetujuan (Consent) yang secara lumrah diatur oleh banyak
negara dalam merumuskan tindak pidana perkosaan
311

312

Tracy, et.al., op.cit., hlm. 19.
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Meski demikian, dalam perkembangannya, pencantuman unsur
pemaksaan/persetujuan dalam tindak pidana perkosaan mendapat
kritik dari beberapa kalangan. Apabila dipahami secara menyeluruh,
masuknya unsur “persetujuan/pemaksaan” nantinya akan memberatkan
korban, karena seolah-olah membebankan tanggung jawab pembuktian
kepada korban. Dalam konsep perkosaan global, penggunaan unsur
“persetujuan/pemaksaan” sebenarnya sudah mulai ditinggalkan oleh
berbagai negara.313 Hal ini dikarenakan penggunaan konsep “persetujuan”
dalam tindak pidana perkosaan akan bertentangan dengan semangat
reformasi yang menganggap bahwa perkosaan adalah tindak pidana yang
menyerang integritas tubuh.314
Apabila kita berniat menyamakan tindak pidana perkosaan
sebagai tindak pidana terhadap integritas tubuh, maka ketika seseorang
diserang integritas tubuhnya, tidak perlu lagi dipertanyakan kesediaan
korban untuk mengalami serangan tersebut. Dalam tindak pidana
penganiayaan misalnya, korban tidak akan pernah ditanya mengenai
persetujuannya untuk dianiaya karena tindakan penganiayaan tersebut
sudah melawan hukum dengan menyerang integritas tubuhnya.
Seharusnya pemahaman tersebut juga digunakan dalam tindak pidana
perkosaan, jika pelaku menyetubuhi korban dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, maka sudah pasti perbuatan yang dilakukan adalah
bentuk dari perkosaan.315Ketika kita memisahkan antara “persetujuan”
dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan yang dialami korban”, secara
Lihat Laporan South African Commission in the sexual offences amandement bill
tahun 2003, diakses di http://www1.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/legislation_41.pdf.
Diakses pada 12 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB
313

Sebagai contoh, South Africa Law Reform Commission memberikan
rekomendasi bagi rumusan tindak pidana perkosaan dengan menyatakan “the criterion of
consent be replaced with the notion of coercive circumstances that would determine whether
an act of sexual penetration should be deemed prima facie unlawful. Du Toit (1), Op.cit,
hlm. 380
314

Sedangkan terhadap kegiatan seks berupa Sadomasokis yang para psangan
mendapatkan kepuasan seks melalui suatu kekerasan, maka apabila ditarik dalam tindak
pidana penganiayaan mempunyai padanan yang sama dengan olahraga tinju. Bahwa
dalam olahraga tinju telah terjadi tindak pidana penganiayaan namun unsur melawan
hukumnya menjadi hilang.Hal ini dalam hukum pidana disebut sebagai dasar pembenar
diluar undang-undang, yakni melawan hukum secara materil yang difungsikan secara
negatif.
315
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tidak langsung, perempuan dipandang tidak mempunyai otonomi penuh
atas tubuhnya. Jika rancangan undang-undang ini diharapkan dapat
mereformasi pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan yang juga
selaras dengan perkembangan global, sudah seharusnya pembuat RUU
PKS menghapuskan rumusan frase “pemaksaan” yang termuat pada
Pasal 16 yang sudah dianggap tidak lagi sesuai dan menggantinya dengan
keadaan-keadaan koersif.

4)

Besaran Ancaman Pidana

Untuk memahami lebih dalam mengenai hal ini, berikut ilustrasi yang
bisa disampaikan:
X,Y, dan Z secara bersama-sama melakukan pemerkosaan terhadap seorang
anak difabel. Perbuatan yang dilakukan menyebabkan korban meninggal dunia.
Selain itu, penyidik juga menemukan bahwa pelaku X merupakan tokoh agama
terpandang didaerah tersebut
Pertanyaan:
Berapa ancaman hukuman maksimal penjara yang dapat dijatuhkan kepada
Xyang merupakan tokoh agama?

Atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku X, maka dapat diancam oleh
beberapa pasal, yakni:
Pasal 133 ayat (4) RUU PKS, perbuatan pelaku X yang telah memperkosa
anak difabel menyebabkan meninggal dunia, diancam pidana
paling lama seumur hidup;
Pasal 136 huruf a RUU PKS, perbuatan pelaku X yang melakukan
pemerkosaan secara berkelompok, diancam penambahan
hukuman maksimal 12 tahun dari delik pokok Pasal 133 ayat (4)
RUU PKS;
Pasal 137 ayat (2) RUU PKS, pelaku X yang merupakan tokoh agama,
sehingga diancaman penambahan hukuman maksimal 20 tahun
dari delik pokok 133 ayat (4) RUU PKS.
Dalam menentukan besaran ancaman pidana yang dapat dijatuhkan
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terhadap X dapat digunakan teori eendaadse samenloop/concursus idealis
sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP. Teori ini mengatakan apabila
pelaku melakukan satu perbuatan namun melanggar beberapa aturan
pidana secara bersamaan, maka akan diancam dengan ancaman pidana
yang paling berat.316 ilustrasinya sebagai berikut:

A melakukan perkosaan terhadap B yang dilakukan di tempat umum.
Maka A dengan satu perbuatan perkosaannya sebenarnya telah melanggar dua pasal, yakni Pasal 281 KUHP (melanggar kesusilaan di
muka umum) atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan di muka
umum dan Pasal 285 KUHP (tindak pidana perkosaan) atas perbuatan
pelaku yang memperkosa korban.
Pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan Pasal 285 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dengan menggunakan teori eendaadse
samenloop/concursus idealis maka pelaku hanya akan diancam pidana
penjara paling lama 12 tahun, karena penjatuhan ancaman hukuman
terberatnya tidak didasarkan atas kumulasi atas masing-masing pasal.
Akan tetapi berdasarkan ancaman hukuman yang paling berat.
Sehubungan dengan hal ini, konsep eendaadse samenloop tidak
akan bisa digunakan jika rumusan Pasal 136 huruf a dan Pasal 137 ayat
(2) RUU PKS dirumuskan demikian. Kedua pasal tersebut tidak berdiri
sendiri sebagai suatu delik, tetapi menggantungkan ancaman pidananya
pada Pasal 133 ayat (4) RUU PKS. Artinya, ketentuan Pasal 136 huruf a
dan Pasal 137 ayat (2) RUU PKS tidak bisa secara langsungditerapkan
tanpa melihat ancaman pidana pada delik pokoknya di Pasal 133 ayat (4).
Keberadaan frase “ditambah dengan” pada Pasal 136 huruf a dan Pasal 137
ayat (2) semakin memperkuat jika kedua pasal tersebut hanyalah sebagai
dasar pemberat, bukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.Oleh
karenanya, perumusan ancaman pidana yang seperti ini sama sekali tidak
sesuai dengan teori, konsep, dan praktik hukum pidana.
Atas permasalahan tersebut,perlu diberikan batasan yang jelas
Loebby Loqman, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (Buku
2), (Jakarta: Universitas Tarumanegara – UPT Penerbitan, 1996), hlm.51 .
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dalam penentuan ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan. Sebagai
contoh,perumus RUU PKS dapat menegaskan, jika pelaku dijatuhi
ancaman seumur hidup maka tidak boleh dijatuhkan pidana lain. Sesuai
dengan Pasal 67 KUHP yang mengatur sebagai berikut:
“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi
kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barangbarang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman
putusan hakim”
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam RUU PKS ini adalah gradasi
ancaman pidana dari delik yang diatur di dalam RUU PKS jika
dibandingkan dengan ancaman pidana dengan kejahatan serius lain,
bahkan dengan kejahatan yang masuk dalam extra ordinary crime,
sebagai berikut.
Tabel 4.3 Perbandingan Besaran Ancaman Hukuman Pidana
Minimum
Tindak Pidana
Khusus

Pasal yang paling
terberat

Ancaman
Pidana
Minimum
4 tahun

Terorisme

Pasal 6

Pelanggaran HAM
berat

Pasal 36 jis Pasal 8 a,
b,c,d, e

10 tahun

Perkosaan dalam
RUU PKS

Pasal 133 ayat (4)

15 tahun

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa tindak pidana perkosaan pada Pasal 133
ayat (4) RUU PKS memiliki ancaman pidana minimum 15 belas tahun.
Menjadi menarik jika ancaman pidana dalam pasal ini dibandingkan
dengan tindak pidana pelanggaran HAM Berat, yaitu genosida dalam
Pasal 36 jis Pasal 8 a,b,c,d, dan e, yang hanya diancam pidana penjara paling
singkat sepuluh tahun. Yang selanjutnya muncul sebagai pertanyaan adalah
“apakah tindak pidana perkosaan jauh lebih serius jika dibandingkan
dengan tindak pidana genosida sehingga ancaman pidana minimumnya
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harus jauh lebih berat dibandingkan genosida?”Penting untuk dipahami
bahwagenosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:
membunuh anggota kelompok;
t
t

t
t

NFOHBLJCBULBO QFOEFSJUBBO ĕTJL EBO NFOUBM ZBOH CFSBU
terhadap anggota-anggota kelompok;
NFODJQUBLBO LPOEJTJ LFIJEVQBO LFMPNQPL ZBOH BLBO
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya;
NFNBLTBLBO UJOEBLBOUJOEBLBO ZBOH CFSUVKVBO NFODFHBI
kelahiran di dalam kelompok; atau
NFNJOEBILBOTFDBSBQBLTBBOBLBOBLEBSJLFMPNQPLUFSUFOUV
ke kelompok lain.

Dari ilustrasi ini, perumus RUU PKS harus bisa menakar dengan baik
tingkat keseriusan tindak pidana dengan berat-ringannya ancaman
pidana yang akan diatur untuk tindak pidana perkosaan. Bahwa
perkosaan merupakan tindak pidana yang perlu perhatian khusus adalah
satu hal, tetapi pengancaman pidana pada tindak pidana ini juga harus
disesuaikan dan diselaraskan dengan tindak pidana lainnya sehingga
tidak terjadi kekacauan dalam merumuskan proporsionalitas sanksi
untuk delik ini.
5)

Restitusi Sebagai Pidana Tambahan

Salah satu kekhasan yang dimiliki RUU PKS ialah adanya
kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa restitusi dalam Pasal
107 ayat (2) dan Pasal 137 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 107
“(2)

Pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan
seksual terdiri dari:
a.
restitusi
b
…”
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Pasal 137 ayat (1)
“…ditambah dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun
dan paling lama 20 tahun dan ditambah pidana tambahan
restitusi, pencabutan hak menjalankan pekerjaan, dan
pembinaan khusus”
Pengaturan restitusi sebagai pidana tambahan merupakan hal yang tidak
lazim secara konseptual. Akan tetapi, sebelum membahas lebih lanjut
layak atau tidaknya restitusi sebagai pidana tambahan, akan dijelaskan
terlebih dahulu latar belakang diaturnya restitusi dalam sistem peradilan
pidana.
Bila merujuk pada pasal-pasal di KUHP, kita tidak akan
menemukan pengaturan khusus mengenai restitusi tersebut. Ketiadaan
pengaturan ini disebabkan KUHP menganut teori keadilan retributif
(retributive justice), yang menekankan kejahatan yang dilakukan oleh
pelaku merupakan pelanggaran terhadap tertib publik (public order).
Pandangan ini lebih menitikberatkan peran instansi negara sebagai badan
kolektif untuk merespon hal-hal yang telah dirusak karena perbuatan
pelaku.
Konsep ini berbeda dengan keadilan restoratif yang merupakan
basis dimunculkannya restitusi dalam hukum pidana.Dalam perspektif
ini, sekalipun kejahatan yang dilakukan telah merugikan ketertiban
publik (masyarakat, komunitas), tetapi kerugian yang terbesar adalah
yang dialami oleh korban tersebut secara langsung. Andrew Ashworth
mengamini pendapat ini dengan mengatakan:
“primarily an offence against the victim and only secondarily
an offence against the wider community or state.”
Dengan berpijak pada keadilan restoratif maka penyelenggara
peradilan pidana harus mengutamakan kepentingan korban dalam
setiap pengambilan keputusan yang dilakukan penegak hukum.
Secara kontekstual, dalam kurun waktu sepuluh hingga lima belas
tahun terakhir, sebenarnya sistem hukum di Indonesia telah berusaha
menggeser paradigma keadilan retributif menuju keadilan restoratif.
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Sebagai konsekuensinya, restitusi mulai diatur sebagai bagian dari hak
korban yang harus dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana.
Secara historis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan HAM merupakan undang-undang pertama yang
mengatur secara eksplisitbahwa korban dapat mengajukan restitusi
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban memperluas pengaturan restitusi dengan
tidak membatasi jenis tindak pidana yang dialami oleh korban untuk
dapat mengajukan restitusi tersebut.
Dari kedua undang-undang tersebut, terlihat bahwa restitusi
merupakanpermintaan dari korban tindak pidana. Dengan
mendasarkan dari sifat restitusi yang demikian, restitusi harus dimulai
dari korban yang secara sukarela mengajukan permohonan tersebut
kepada pengadilan. Akan tetapi,berbeda halnya dengan pengaturan
kedua undang-undang di atas, RUU PKS mengatur restitusi ini dianggap
sebagai pidana tambahan. Perbedaan karekteristik ini akan berdampak
bahwa penjatuhan restitusi merupakan wewenang dari Majelis Hakim,
sehingga korban bukan lagi menjadi titik sentral untuk diajukan atau
tidak diajukannya suatu permohonan restitusi.
Selanjutnya menarik untuk melihat rumusan Pasal 137 ayat (1)
RUU PKS berikut:
“… ditambah dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun
dan paling lama 20 tahun dan ditambahpidana tambahan
restitusi, pencabutan hak menjalankan pekerjaan, dan
pembinaan khusus”
Penggunaan unsur “dan ditambah pidana tambahan restitusi” secara
logika hukum mempunyai konsekuensi jika pelaku terbukti memenuhi
unsur Pasal 137 ayat (1) RUU PKS, maka Majelis Hakim harus
menjatuhkan pidana tambahan. Oleh karenanya, dalam kondisi apapun,
Majelis Hakim wajib menjatuhkan putusan tambahan restitusi dan
jika tidak maka Majelis Hakim telah melanggar peraturan perundangundangan. Penggeseran dasar pijakan restitusi yang merupakan hak
korban menjadi kewajiban penegak hukum semakin terlihat jika merujuk
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pengaturan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) RUU PKS, sebagai
berikut:
Pasal 47 ayat (1)
Penyidik wajib melaksanakan penghitungan restitusi

Pasal 48 ayat (1)
Penuntut umum wajib mengajukan restitusi dalam surat
tuntutan
Dari ketiga rumusan pasal di atas, terlihat bahwa Negara mencoba
untuk memasukkan restitusi sebagai bagian dari penghukuman terhadap
pelaku tindak pidana perkosaan. Namun demikian, konsep ini akan
menjadi masalah seandainya korban tidak ingin mendapatkan restitusi
dari pelaku. Mengingat pada dasarnya restitusi merupakan hak korban,
maka seharusnya keputusan untuk memberikan restitusi harus kembali
ditanyakan kepada korban karena pada akhirnya pihak korban lah yang
akan menerima restitusi tersebut.
Selain itu, permasalahan lain muncul jika kita melihat rumusal
Pasal 110 RUU PKS sebagai berikut:
“restitusi diajukan oleh korban atau keluarga korban melalui
penuntut umum kepada pengadilan diputuskan sebagai
pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana”.
Apabila dicermati Pasal 110 RUU PKS mempunyai kontradiksi dengan
kerangka logika restitusi yang dibangun oleh Pasal 47 ayat (1), Pasal 48
ayat (1), dan Pasal 137 ayat (1) RUU PKS. Jika pada akhirnya RUU PKS
menginginkan restitusi sebagai pidana tambahan, pengajuan restitusi
seharusnya tidak dilakukan oleh korban atau keluarga korban, tetapi
langsung diajukan oleh penegak hukum. Rumusan Pasal 110 RUU PKS
merupakan bangun yang berbeda dari susunan konsep restitusi yang
disusun secara terpisah dalam RUU PKS. Dengan merumuskan restitusi
dengan redaksional Pasal 110 tersebut, RUU PKS terkesan bingung untuk
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menerapkan konsep restitusi yang melihatnya sebagai pidana tambahan
atau mengembalikannya pada konsep restitusi awal yang merupakan hak
korban.
Terlepas dari pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya
dalam mengatur kedudukan restitusi, dimasukkannya restitusi sebagai
pidana tambahan serta diaturnya Pasal 47 ayat (1) dan 48 ayat (1) RUU PKS
akan menggeser restitusi yang sebelumnya hak korban menjadi tanggung
jawab dari penegak hukum untuk mengajukan hal tersebut. Sebenarnya
pengaturan ini merupakan itikad baik perumus RUU PKS agar penegakan
hukumbisa lebih optimal untuk memperjuangkan restitusi bagi korban
kekerasan seksual. Akan tetapi, sepertinya pembuat RUU PKS melupakan
bahwa konsep dari restitusi berangkat dari paradigma keadilan restoratif,
yang. titik tekannya berada pada korban yang mengalami tindak pidana,
bukan kepada negara yang direpresentasikan melalui penuntut umum/
penyidik. Oleh karenanya, jika konsisten dengan pemahaman keadilan
restoratif tersebut, seharusnya keputusan untuk mengajukan atau
tidak mengajukan restitusi diserahkan kepada korban yang mengalami
kekerasan seksual. Sedangkan Jaksa penuntut umum/penyidik hanya
menjadi perantara bagi korban untuk mengajukan restitusi, tetapi
inisiasinya didasarkan oleh kemauan korban.

6)

Kesalahan Menggunakan Terminologi Hukum Pidana

Satu pengaturan yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah Pasal 139
huruf a RUU PKS, yangdirumuskan sebagai berikut.
“Dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 133 ayat
(1), (2), (3), dan (4):
a.

Setiap orang yang menyuruh melakukan perkosaan
sebagaimana dimaksud Pasal 16 …”

Dari ketentuan tersebut, perumus RUU PKS perlu berefleksi apakah
terminologi ‘menyuruh melakukan’ yang digunakan dalam Pasal 139
tersebut telah tepat digunakan dalam konteks tindak pidana perkosaan.
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Hal ini menjadi penting karena “menyuruh melakukan” dalam hukum
pidana memiliki pengertian yang berbeda dari pemaknaan sehari-hari
tentang perbuatan penyuruhan.
“Menyuruh
melakukan”
dalam
bahasa
Belanda
diterjemahkan sebagai doenplegen.Menurut A.Z Abidin,kata
“doen” berarti membuat sedangkan “plegen” bermakna melakukan.
Oleh karenanya, doenplegen harus diartikan sebagai ‘membuat
orang lain melakukan delik atau lebih tepatnya membuat
orang lain yang tidak dapat dipidana mewujudkan delik’.
Dalam hal ini, seseorang ingin melakukan suatu tindak
pidana,
tetapi
dia
tidak
melaksanakannya
secara
sendiri
dan
menyuruh
orang
lain
melaksanakannya.
Syarat terpenting agar dapat dikatakan telah “menyuruh melakukan”
tindak pidana adalah orang yang disuruh harus merupakanpihak
yang
tidak
dapat
dimintai
pertanggungjawaban
pidana.
Berkaitan
dengan
hal
tersebut,
doenpleger
dijelaskan
secara rinci dalamMemorie van Toelichting sebagai berikut:
“... is aanwezig, als het strafbare feit tot stand wordt gebracht
middels een mens, die is als een werktuig in ‘s plegers had, als
een mens, die wegens de onwetendheid waarin hij verkeert,
de dwaling waarin hij is gebracht of het geweld, waarvor hij
zwicht, handelt zonder opzet, schuld of toerekenbaarheid”.
Terjemahan bebas:
(“.... ialah barangsiapa yang melakukan tindak pidana, bukan
sendiri, tetapi dengan perantara orang lain, sebagai alat
(werktuig) dalam tangannya , bila orang lain tersebut karena
ketidaktahuan dalam mana ia berada atau kekhilafannya
atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab
(ancaman) kekerasan yang menghalangi kehendakbebasnya
ternyata bertindak tanpa kesengajaan, kesalahan (dalam
arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta
pertanggungjawaban menunjukkan adanya alasan atau
dasar-dasar yang meniadakan pidana “)
Definisi yang dibuat Memorie van Toechlichting memperlihatkan
beberapa unsur “menyuruh melakukan” yaitu:
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t

"EBTFTFPSBOHBUBVTFTVBUVNBOVTJBZBOHEJQBLBJTFCBHBJBMBU

t

0SBOHZBOHEJQBLBJTFCBHBJBMBUJOJCFSCVBU

t

0SBOH
dapat
hukum

ZBOH

EJQBLBJ TFCBHBJ BMBU JOJ UJEBL
dipertanggungjawabkan
menurut
pidana
sehingga
tidak
dapat
dihukum.

Lebih lanjut, ada beberapa kondisi yang menyebabkan orang yang
disuruh tidak mampu memberikan pertanggungjawab pidana, yaitu
:
t

1FMBLV UJEBL EBQBU NFNQFSUBOHHVOHKBXBCLBO QJEBOBOZB
karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit yang
menyebabkan perubahan dalam akalnya(Pasal 44 KUHP);

t

1FSCVBUBO EJMBLVLBO LBSFOB CFSTBOHLVUBO CFSBEB EBMBN
ancaman atau dalam keadaan overmacht (Pasal 48 KUHP);

t

1FSCVBUBOEJMBLVLBOCFSEBTBSLBOQFSJOUBIKBCBUBOZBOHUJEBL
sah sedangkan ia memandang bahwa perintah itu seakan-akan
diberikan secara sah dan menjalankan perintah itu merupakan
kewajibannya. (Pasal 51 ayat (2) KUHP);

t

:BOH EJTVSVI NFMBLVLBO UJEBL CFSTBMBI TBNB TFLBMJ TFTVBJ
dengan keputusan Hoge Raad tertanggal 14 Februari 1916
(avas, tiada hukuman tanpa kesalahan)

t

:BOHEJTVSVINFMBLVLBOCFMVNEFXBTB 1BTBM,6)1

Dari penjabaran tersebut, dapat dilihat bahwa konsep
“menyuruh” dalam hukum pidana sama sekali berbeda dengan
menyuruh dalam pemaknaan sehari-hari. “Menyuruh” dalam
hukum pidana mewajibkan pihak yang disuruh adalah pihak yang
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika yang disuruh
merupakan orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas tindak
pidana yang diperbuatnya, maka bentuk penyertaan ini berubah
menjadi
“menggerakkan/membujuk
melakukan
(uitlokking).”
Oleh karena itu, RUU PKS harus dapat menentukan jenis penyertaan
apa yang ingin diatur dalam Pasal 139 huruf a tersebut, apakah menyuruh
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melakukanataumenggerakan untuk melakukan.
Selain itu, penting untuk disampaikan bahwa, di dalam KUHP,
penggerakan dan penyuruhan tindak pidana diancam dengan pidana
yang sama seperti pembuat materiil (pleger). Oleh KUHP, baik penggerak
maupun penyuruh dianggap seolah-olah mereka lah yang melakukan
tindak pidana tersebut dan selanjutnya, ancaman pidananya juga
diberikan porsi yang sama dengan pelaku fisik. Berkaca pada pengaturan
ini, RUU PKS harus kembali memikirkan tujuan mengatur secara spesifik
mengenai “menyuruh melakukan” pada Pasal 139 huruf a tersebut.
Jika tujuannya untuk memperberat ancaman pidana bagi “penyuruh”,
perlu rasionalisasi yang sedemikian kuatnya untuk menjustifikasi hal
tersebut karena pada dasarnya, penyertaan diatur untuk memperluas
pertanggungjawaban pidana dan bukan untuk memperberat ancaman
pidana.

7)

HubunganRUU PKS dengan RKUHP

Perlu dipahami bahwa usulan perubahan tindak pidana perkosaan
tidak hanya ditemouh melalui RUU PKS, namun juga melalui RKUHP
sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Potensi tumpang
tindih pengaturan tindak pidana perkosaan ini juga disadari oleh Komnas
Perempuan, dengan menyatakan sebagai berikut:
“Dia (R-KUHP) tak akan tumpang tindih dengan RUU PKS
kalau rumusan pemerkosaan dalam R-KUHP diperbaiki
dengan mengakomodasi masukan kita (Komnas Perempuan).
Sepanjang KUHP tidak meletakkan perkosaan dalam bagian
kejahatan kesusilaan”
Berkaitan dengan hal tersebut, RKUHP telah mengatur penyesuaian
berbagai konsekuensi bagi rumusan tindak pidana yang
bersinggungan dengan materi RKUHP tersebut. Pada Bab XXXVIII
mengenaiKetentuan Peralihan,RKUHP mengatur dua hal, yakni
:
Pertama adalah golongan pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan
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pidana yang berda di luar KUHP;
Kedua adalah golongan pengaturan kodifikasi terhadap ketentuan
pidana dalam undang-undang diluar KUHP yang telah dimasukkan
dan merupakan bagian dari buku II RKUHP.
Merujuk pada ketentuan tersebut, khusus tindak pidana perkosaan yang
pengaturannya telah dimasukkan ke dalam buku II RKUHP, maka akan
berlaku ketentuan kedua, dengan ketentuan jika RUU PKS telah disahkan
terlebih dahulu sebelum RKUHP disahkan. Jika konstruksinya demikian,
maka ketentuan peralihan yang diberlakukan adalah Pasal 782 RKUHP,
yakni:
Pasal 782 RKUHP
Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam
Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan
dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus
disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan
perubahan Undang-Undangnya masing-masing.
Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan
perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP
berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan
pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar
KUHP.
Selama jangka waktu 5 (lima) tahun berlangsung
sejak Undang-Undang ini berlaku, hakim dalam
menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan
pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP.
Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum
dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim
dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan
pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum
materiilnya.
Tujuan perumusan Pasal 782 RKUHP tersebut ialah untuk mengatur
mekanisme transisi pengaturan tindak pidana yang sebelumnya ada
diluar (R)KUHP dan nantinya dimasukkan ke dalam RKUHP. Untuk
memudahkan pemahaman atas Pasal 782 RKUHP, dapat dilihat ilustrasi
berikut:
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Diagram 1.

Penjelasan Ketentuan Pasal 752 RKUHP

Kasus
Apabila A melakukan tindak pidana perkosaan yang unsur sesuai dengan
Pasal 133 jo. Pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual.
Perbuatan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2025, maka pasal apa yang
akan didakwakan kepada A? (dengan asumsiRUU PKS telah disahkan)
Pertanyaan:
a.
Pasal apa yang diterapkan, apabila RKUHP baru disahkan
setelah Bulan Januari 2022?
b.
Pasal apa yang diterapkan, apabila RKUHP telah disahkan sejak Bulan Januari 2019?
Jawaban
a)
Dikarenakan RUU PKS baru 3 tahun berlaku, maka Majelis
Hakim dalam perkara ini masih dapat menjatuhkan ketentuan
pidana dalam UU PKS, yaitu Pasal 16. Hal ini sesuai dengan
pengaturan pada Pasal 782 ayat (3), yakni apabila masih dalam
kurun waktu lima tahun masa transisi, maka Majelis Hakim
masih dapat menjatuhkan putusan menggunakan ketentuan
pidana yang ada diluar undang-undang. Namun hal ini tidak
menutup kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk mengambil
putusan menggunakan ketentuan KUHP. Selanjutnya mengenai prinsip dan asas pemidanaannya maka Majelis Hakim masih dapat mendasarkan pada ketentuan yang ada didalam UU
Penghapusan Kekerasan Seksual.
b)
Sedangkan dalam pertanyaan kedua, karena jangka waktu
sudah lewat dari lima tahun, maka sesuai dengan ketentuan
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Pasal 782 ayat (4), Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan pada ketentuan yang ada di RKUHP,
yakni Pasal 491 RKUHP. Selain itu, Majelis Hakim juga dalam
asas dan prinsip hukum pidananya, harus merujuk pada ketentuan yang ada di buku I KUHP, atau secara tidak langsung
mengatakan bahwa ketentuan prinsip dan asas pemidanaan
yang ada di luar RKUHP menjadi tidak berlaku terkait tindak
pidana perkosaan.

Menyambung pembahasan pada diagram tersebut, akan disampaikan
contoh kasus di bawah ini:
Dengan diaturnya tindak pidana perkosaan pada RKUHP,
makarumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU PKS akan menjadi
tidak berlaku dalam kurun waktu lima tahun setelah disahkan. Untuk
mengatasi hal tersebut, salah satu solusi yang diberikan oleh Komisioner
Komnas Perempuan, Azriana,adalah mengeluarkan tindak pidana
perkosaan dari Buku II RKUHP. Namun demikian, apakah dengan
dikeluarkannya tindak pidana perkosaan dari RKUHP akan serta merta
berimplikasi bahwa pengaturan tindak pidana perkosaan dalam RUU
PKS, termasuk ketentuan umum tentang hukum pidananya, masih
mempunyai daya laku?
Merujuk ketentuan Pasal 104 RUU PKS yang mengatur mengenai
hubungan RUU PKS dengan RKUHP, yakni:
Ketentuan yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini.
Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dijatuhi pidana
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Apabila merujuk pada Pasal 104 RUU PKS, maka pembuat RUU PKS
dalam memahami hubungan RKUHP dengan RUU PKS menggunakan
kerangka berpikir layaknya memahami aturan peralihan yang terdapat
pada KUHP saat ini. Pasal 104 RUU PKS menggunakan paradigma lex
specialis derogat legi generalis317 yaitu jika ada suatu peraturan khusus
Berangkat dari konsep primary or subsidiary force of law yang menggolongkan
genum merupakan bagian dari lex specialis atau bagian legi generalis.Maksudnya
317
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(RUU PKS), maka akan menyimpangi peraturan yang umum (RKUHP).
Contohnya dari, Pasal 104 ayat (1) RUU PKS dapat ditarik pemahaman,
apabila terdapat perbedaan ketentuan antara RKUHP dengan RUU PKS,
maka yang digunakan adalah ketetuan umum yang terdapat pada RUU
PKS.
Sebenarnya paradigma lex specialis derogat legi generalisini disalin
dari Pasal 103 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
“Ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai Bab VIII buku ini
juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan
perundang-perundangan yang lain diancam dengan pidana,
kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
Permasalahannya, apakah RKUHP menggunakan paradigma yang sama
dalam memahami hubungan antara undang-undang induk (RKUHP)
dengan undang-undang khusus lainnya (RUU PKS)?
Dalam memandang ketentuan pidana di luar KUHP,RKUHP
menggunakan pendekatan yang disebut dengan ‘kodifikasi total’, yang
sedikit berbeda dengan konsep yang digunakan oleh KUHP saat ini,
yakni ‘kodifikasi terbuka’. Dalam tulisannya, Mudzakkir mengemukakan
dua model kodifikasi, yaitu (1) kodifikasi terbuka dan (2) kodifikasi
total. Pengertian kebijakan kodifikasi secara total adalah kebijakan
menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlaku secara nasional
dalam satu kitab hukum pidana.318 Kata total digunakan untuk memberi
penekanan bahwa dalam satu sistem hukum pidana nasional hanya ada
satu norma hukum pidana yang melarang suatu perbuatan tertentu dan
mencegah pengaturan hukum pidana dalam UU di luar kodifikasi serta
pengaturan tindak pidana yang lebih khusus dapat mengeyampingkan ketentuan yang
lebih khusus tindak pidananya. Lihat Damiano Canale, A treaties of legal Philosophy and
general Jurisprudence: Vol.9: A History of the Philosophy of Law In the Civil Law World,
1600-1900 (Chapter 4: The many Faces Of the Codification Of Law In Modern Continental
Europe), (Bologna: Springer, 2009), hlm. 136.
Mudzakkir, Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU PKS
KUHP dan Antisipasi Terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan
Hukum Pidana di Masa datang, Makalah disampaikan pada Lokakarya Perencanaan
Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang
di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana diselenggarakan oleh BPHN
pada tanggal 3-5 November 2010, hlm. 21.
318
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mencegah pengulangan norma hukum pidana.319
Sedangkan kodifikasi secara terbuka berarti membuka pintu yang
lebar bagi pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam UU
di luar kodifikasi tanpa ada pembatasan, baik yang bersifat umum dan
khusus.320 Bentuk kodifikasi terbuka ini terlihat dalam KUHP sekarang,
yang menurut Mudzakkir menunjukkan perkembangan hukum pidana
yang tidak sehat.321 Hal ini berbeda dengan RKUHP nantinya yang
menganut sistem kodifikasi total, sehingga norma hukum pidana nasional
Indonesia berada di satu tempat yaitu KUHP.322 Sekalipun nantinya
dimungkinkan adanya pengaturan tindak pidana khusus diluar KUHP,
tetapi ketentuan umum ataupun asas-asas hukum pidananya harus
terintegrasi dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Buku I KUHP.
Jika merujuk pada pembagian golongan seperti yang telah diutarakan
sebelumnya, maka tindak pidana perkosaan dalam hal ini merujuk pada
ketentuan aturan peralihan untuk golongan “pengaturan kodifikasi untuk
ketentuan pidana yang diluar KUHP”.
Berikut pasal-pasal yang mengatur dalam kodifikasi golongan ketentuan
pidana yang di luar RKUHP.
Tabel 4.4 Pengaturan Kodifikasi di RKUHP
NO
1

Pasal yang Mengatur
Pasal 775 RKUHP
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus menyesuaikan
dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
b. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan
sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini.
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320
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321

Ibid.,hlm. 20

322

Ibid.
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2

Pasal 778 RKUHP
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.
ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang
ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini.
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung
merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.

3

Pasal 779 RKUHP
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundangundangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak
diatur dalam Undang-Undang ini.
b.
jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang
ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi
pembuat.

4

Pasal 780 RKUHP
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP
menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP
lama maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.
b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku bagi
materi atau unsur-unsur tindak pidana yang sama antara UndangUndang ini dan Undang-Undang tersebut.

a.

Pasal 775 huruf a

Perumusan pasal ini dimaksudkan agar materi yang diatur
dalam setiap undang-undang yang mempunyai kaitan dengan RKUHP
disesuaikan dengan materi yang diatur oleh RKUHP dalam jangka waktu
paling lama tiga tahun. Penyesuaian disini dimaksudkan agar tidak ada
tumpang tindih pengaturan atau adanya penyimpangan suatu peraturan
demi sistematisasi dan unifikasi.323
Pasal 775 huruf a RKUHP memberikan dampak bahwa setiap
ketentuan umum yang berlaku pada buku I KUHP tidak diperkenankan
untuk disimpangi oleh undang-undang lain. Oleh karenanya, jika
323
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kembali melihat rumusan Pasal 104 ayat (1) RUU PKS di atas, makapasal
tersebut akan bertentangan dengan Pasal 775 huruf a RKUHP karena
pada akhirnya, RKUHP tidak mungkinkan adanya pengecualian asasasas hukum pidana di undang-undang lain. Misalnya, Pasal 107 ayat (1)
RUU PKS mencantumkan rehabilitasi khusus sebagai bentuk pidana
pokok atau pada Pasal 107 ayat (2) mencantumkan restitusi, pembinaan
khusus, atau perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
yang kesemuanya tidak diatur dalam bentuk-bentuk pemidanaan yang
terdapat di RKUHP.Nantinya ketentuan-ketentuan tersebut harus
kembali disesuaikan dengan materi yang diatur dalam RKUHP.

b.

Pasal 775 huruf b

Jika jangka waktu penyesuaian tiga tahun sudah lewat, maka secara
langsung ketentuan pidana di luar RKUHP merupakan bagian dari
RKUHP. Hal ini yang dapat dikatakan RKUHP melakukan kodifikasi
namun pengaturan pidana yang dikodifikasi tidak dimasukkan ke dalam
kitab kodifikasinya.324
Dengan disahkannya RKUHP nantinya maka undang-undang
diluar RKUHP akan dianggap sebagai bagian dari RKUHP. Pengaturan
ini dimaksudkan bahwa semua ketentuan umum pemidaan yang berada
di luar RKUHP harus tunduk dengan ketentuan umum pemidanaan dan
asas-asas pemidanaan yang terdapat pada Buku I RKUHP. Mengaitkan
ketentuan Pasal 775 huruf b dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) RUU
PKS, maka sekalipun delik-delik tindak pidana kekerasan seksual tetap
dijatuhkan menggunakan ketentuan yang ada dalam RUU PKS. Akan
tetapi terkait asas-asas pidana serta ketentuan umunya harus merujuk
pada Buku I KUHP.
b.

Pasal 778 huruf a

Pengaturan initelah dibahas sebelumnya dan mempunyai
pengertian bahwa ketentuan pidana yang bersifat umum diluar RKUHP
324
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merupakan bagian dari RKUHP.325Dalam praktiknya, jika RUU PKS
tetap berdiri sendiri dan berbeda pengaturannya dengan RKUHP, hal ini
akan menimbulkan masalah.
Sebagai contoh, Pasal 140 RUU PKS mengatur“setiap orang yang
melakukan percobaan perkosaan “maka dipenjara paling singkat 3 tahun
dan paling lama 15 tahun”.Masalah muncul ketika terjadi percobaan
melakukan tindak pidana perkosaan. Pasal 21 RKUHP mengatur
percobaan akan dipidana maksimal setengah dari ancaman pidana delik
pokoknya, sedangkan RUU PKS mengatur percobaan akan dipidana
sama dengan pidana untuk delik selesai. Oleh karenanya, jika Pasal 778
huruf a RKUHP berlaku, maka ketentuan yang ada pada Pasal 140 RUU
PKS harus disesuaikan dengan Pasal 21 RKUHP.
d.

Pasal 778 huruf b

Pasal ini mengindikasi bahwa seolah-olah RKUHP diinginkan
layaknya kodifikasi total, yakni semua ketentuan pidana tersebar disemua
peraturan dikodifikasikan dengan RKUHP. Bahkan tidak diperbolehkan
adanya penyimpangan asas, karena RKUHP ke depannya juga menganut
kodifikasi yang berbasis unifikasi.326
Satu permasalahan yang dapat dikemukakan adalah pertentangan
pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi Anak dalam RUU PKS dan
RKUHP. Pada Pasal 108 ayat (2) huruf a RUU PKS diatur bahwa terpidana
anak dibawah 14 tahun akan dikenakan pidana pokok berupa rehabilitasi
khusus,sedangkan Pasal 115 ayat (1) RKUHP mengatur berbeda dengan
menyatakan“anak yang belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak
pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban”.
Kontradiksi pengaturan ini akan semakin terlihat jika terdapat
kasus seorang anak berusia delapan tahun dan melakukan tindak pidana
perkosaan seperti yang diatur dalam RUU PKS. Jika demikian adanya,
pengaturan yang mana yang akan digunakan oleh penegak hukum?
Memilih menghukum anak tersebut dengan rehabilitasi khusus seperti
325
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yang diatur dalam Pasal 108 ayat (2) RUU PKS atau mengikuti Pasal 115
ayat (1) RKUHP?
Jika RKUHP telah disahkan, maka berlaku Pasal 778 huruf b
RKUHP dan konsekuensinya, ketentuan Pasal 108 ayat (2) huruf a RUU
PKS harus dianggap tidak ada.
e.

Pasal 779 huruf a

Hal ini mengatur apabila ada suatu ketentuan pidana di luar KUHP
yang mengatur ketentuan pidana yang materinya tidak dimuat dalam
RKUHP, maka dipandang ketentuan pidana tersebut tetap ada melalui
UU tersebut.327
Pasal ini memperlihatkan bahwa ketentuan RUU PKS dalam
muatan pemidanaannya masih dianggap berlaku. Pelaku yang melakukan
kekerasan seksual tetap dikenakan ancaman pidana yang ditur oleh RUU
PKS. Pasal ini juga seolah-oalah menegaskan keberlakuan dari Pasal 104
ayat (2) RUU PKS.
f.

Pasal 779 huruf b

Pasal ini sebenarnya sedikit bermasalah, karena bertentangan
dengan Pasal 778 RKUHP. Pada pasal ini apabila terdapat perbedaan
antara RKUHP dengan undang-undang lain, maka digunakan ketentuan
hukum yang menguntungkan bagi si pelaku.328Terlepas dari permasalahan
rumusan pasal ini, namun pada intinya ketentuan didalam RUU PKS
harus mempertimbangkan dengan rumusan yang terdapat pada RKUHP.
g. Pasal 780 huruf a
Apabila suatu pengaturan ketentuan pidana diluar RKUHP,
menunjuk suatu pasal yang ada didalam KUHP sekarang, maka harus
disesuaikan dengan pengaturan Pasal yang ada didalam RKUHP.
Pasal 104 ayat (1) RUU PKS mengatakan “Ketentuan dalam Buku
I Kitab Undang-Undang Hukum pidana tetap berlaku, kecuali ditentukan
327
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lain dalam Undang-Undang ini”. Maka dengan adanya pengaturan pada
pasal ini, pemaknaan “Ketentuan dalam Buku I Kitab Undang-Undang
Hukum pidana” merujuk pada ketentuan yang ada dalam RKUHP, bukan
lagi KUHP saat ini.
Sebagai penutup dalam tulisan ini, hubungan antara RUU PKS
dengan RKUHP dapat terlihat dengan dua kondisi (sepanjang aturan
peralihan RKUHP belum berubah), yakni:
Kondisi 1:

RUU PKS tidak dimasukkan pada RKUHP, maka
konsekuensinya ketentuan umum pidana akan tetap
tunduk pada Buku I RKUHP, setidaknya pelaku dapat
memilih ketentuan umum mana yang menguntungkan
bagi dirinya.

Kondisi 2:

Jika pengaturan tindak pidana perkosaan dimasukkan
pada buku II RKUHP, maka seluruh ketentuan pidana
perkosaan/pelecehan seksual pada RUU PKS akan
hilang.

Dengan demikian, pembuat RUU PKS harus memberikan
penjelasan kemana arah RUU PKS kedepannya, jika RKUHP telah
disahkan. Terakhir, perlu ditegaskan bahwa prinsip aturan peralihan yang
ada dalam RKUHP berbeda jauh dengan konsepsi yang terdapat pada
KUHP. Maka dari itu, jika pembuat RUU PKS bermaksud memasukkan
segala kekhususan pengaturannya, hanya dengan satu cara merubah
ketentuan aturan peralihan yang ada di RKUHP.
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BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan

Jika menelisik sejarah, pengaturan tindak pidana perkosaan di
Indonesia yang berasal dari KUHP Belanda (Nederlands Strafwetboek)
yang kental dipengaruhi perkembangan hukum pada jaman kekaisaran
Romawi. Saat ini istilah perkosaan hanya dapat kita temukan di dalam
KUHP, tepatnya di dalam Pasal 285.
Pasal 285 KUHP dapat disebut sebagai delik dikualifisir dari Pasal
289 KUHP. Hal ini dikarenakan unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal
285, yaitu unsur “bersetubuh” merupakan salah satu pengertian dari
perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP. Sehingga seringkali ditemukan
kasus dimana perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan
“bersetubuh”, melainkan memenuhi unsur “perbuatan cabul” Pasal 289
KUHP.
Unsur “bersetubuh” dalam Pasal 285 KUHP secara konvensional
diartikan sebagai penetrasi penis terhadap vagina hingga penis
mengeluarkan sperma atau air mani. Definisi konvensional tersebut
masih sering kita jumpai dalam doktrin-doktrin ahli pidana pada bukubuku hukum pidana klasik. Hal ini juga terlihat dari implementasi Pasal
285 KUHP pada putusan-putusan Majelis Hakim.
Berdasarkan putusan-putusan yang menjadi bahan penelitian,
ditemukan bahwa sebagian besar Majelis Hakim di Indonesia masih
mengartikan persetubuhan secara konvensional, yaitu peneterasi penis
terhadap vagina dengan syarat sperma atau air mani harus keluar,
baik di dalam maupun di luar vagina. Temuan lain dari implementasi
Pasal 285 KUHP juga menyatakan bahwa unsur persetubuhan dapat
dipertimbangkan dari selaput dara yang robek atau tidak utuh. Sebagian
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besar Majelis Hakim masih mensyaratkan robekan selaput dara dalam
kasus perkosaan, baik itu robekan lama maupun robekan baru.
Temuan lain dalam implementasi Pasal 285 KUHP adalah
mengenai cara melakukan perkosaan. Pasal 285 KUHP membatasi cara
melakukan perkosaan yaitu “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.
Terdapat berbagai macam bentuk kekerasan yang ditafsirkan oleh Majelis
Hakim dalam putusan yang menjadi bahan penelitian, yaitu: menarik
tangan korban secara paksa; membekap atau menyumpal mulut korban
dengan alat yang ada di sekitar tempat kejadian atau yang sudah disiapkan
pelaku, misalnya kain kerudung korban, serbet, lakban, dan sebagainya;
menyeret, mendorong, atau membanting tubuh korban;menutup
muka korban dengan alat seperti bantal atau kain;mencekik leher
korban;melepas secara paksa pakaian korban;memegang atau mengikat
kedua tangan korban dan/atau kaki korban;memukul anggota tubuh
korban;menampar pipi korban korban;menindih atau menekan tubuh
korban.
Selain bentuk kekerasan, beberapa Majelis Hakim juga
mensyaratkan adanya luka fisik pada diri korban berdasarkan visum et
repertum. Mengenai unsur ancaman kekerasan, ditemukan beberapa
bentuk dari unsur tersebut dalam putusan yang diteliti, yaitu ancaman
verbal dan ancaman menggunakan senjata tajam. Ancaman verbal
biasanya berupa ancaman akan melakukan kekerasan pada diri korban
misalnya ancaman akan dipukul atau dibunuh. Terdapat juga ancaman
verbal lain seperti ancaman akan dipecat, tidak diantar pulang, dan
ancaman akan dilaporkan ke polisi.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
tindak pidana perkosaan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 285 KUHP, hanya terbatas pada perbuatan “bersetubuh” yang
diartikan secara konvensional. Selain itu tindak pidana perkosaan
juga masih terbatas pada cara, yaitu “dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan”.
Di sisi lain, hukum perkosaan mengalami perkembangan
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yang begitu pesat pada tataran global. Kritik feminis atas subordinasi
seksualitas perempuan menjadi pendorong reformasi hukum perkosaan
di beberapa negara. Pendekatan paling progresif yang diambil adalah
dengan memperluas definisi perkosaan yang semula terbatas pada
persetubuhan menjadi penetrasi seksual, memperluas subjek perkosaan
hingga mencakup laki-laki sebagai korban, kriminalisasi perkosaan
dalam perkawinan, mulai dilihatnya perkosaan sebagai tindak pidana
yang menyerang integritas tubuh hingga ditinggalkannya konsep
persetujuan korban dalam tindak pidana perkosaan dan beralih pada
penekanan keadaan-keadaan koersif sebagai elemen utama perkosaan di
samping unsur penetrasi seksual.
Sehubungan dengan hal tersebut, RKUHP dan RUU PKS mencoba
memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam pengaturan
tindak pidana perkosaan yang saat ini diatur dalam Pasal 285 KUHP.
RKUHP menawarkan rumusan baru tindak pidana perkosaan dalam
Pasal 491. Pasal 491 RKUHP mencoba memperluas perumusan tindak
pidana perkosaan. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana
perkosaan dalam Pasal 491 RKUHP tidak hanya perbuatan persetubuhan
saja, melainkan ditambah dengan perbuatan penetrasi penis terhadap
mulut dan anus. Selain itu, dalam Pasal 491 RKUHP, syarat suatu
perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan
tidak hanya terbatas pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP saat ini. Namun begitu,
setelah dicermati dan diteliti secara seksama, masih terdapat beberapa
masalah dalam pengaturan Pasal 491 RKUHP.
Pertama, tumpang tindih pengaturan pada Pasal 491 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Jika dicermati lebih jauh,
sebenarnya pasal-pasal tersebut memiliki titik tekan yang sama, yaitu
terkait makna persetujuan sehingga sebenarnya tidak perlu diatur dalam
empat rumusan yang berbeda, namun dapat dibuat satu rumusan yang
menekankan makna persetujuan secara jelas.
Kedua, mengenai istilah persetubuhan. Sama halnya dengan Pasal
285 KUHP, Pasal 491 ayat (1) masih menggunakan istilah persetubuhan
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sebagai unsur perbuatannya. Hal ini dapat berdampak pada kembali
diterapkannya pemaknaan persetubuhan secara konvensional oleh
penegak hukum, dimana persetubuhan hanya sebatas penetrasi penis
terhadap vagina, keberadaan sperma, dan selaput dara yang robek.
Ketiga, mengenai duplikasi pengaturan perkosaan terhadap anak
(statutory rape). Pasal 491 ayat (1) huruf e RKUHP mengatur perkosaan
yang dilakukan terhadap anak perempuan yang berusia di bawah 18
tahun. Pengaturan ini bermaksud untuk memberikan penyimpangan dari
konsep perkosaan sebelumnya yang menitikberatkan pada persetujuan
korban. Namun jika kita membaca RKUHP lebih jauh, pengaturan
perkosaan terhadap anak tidak hanya ditemukan dalam Pasal 491 ayat (1)
huruf e, tetapi juga ditemukan pada Pasal 486 dan 487 RKUHP. Duplikasi
pengaturan seperti ini pastinya akan menimbulkan polemik tersendiri
ketika diterapkan.
Keempat, tidak jelasnya pengaturan terkait non competent consent.
Kondisi pingsan atau tidak berdaya dalam Pasal 491 ayat (1) huruf f
merupakan salah satu bentuk dari kondisi tidak mampu memberikan
suatu persetujuan (non competent consent). Namun ternyata secara
konseptual, kondisi non competent consent tidak hanya sebatas kondisi
pingsan atau tidak berdaya, namun juga termasuk orang yang berusia
18 tahun, berusia di atas 70 tahun, dan difabel intelektual. Apabila
perumusannya sebatas yang diatur dalam Pasal 491 ayat (1) huruf f, maka
akan timbul suatu permasalahan jika terjadi perkosaan yang dilakukan
terhadap korban dengan kondisi-kondisi tersebut.
Kelima, mengenai penempatan tindak pidana perkosaan dalam bab
tindak pidana kesusilaan. Penempatan tersebut masih sama seperti yang
dilakukan oleh KUHP saat ini. Padahal seiring berkembangnya definisi
perkosaan di berbagai negara, seharusnya tindak pidana perkosaan tidak
lagi masuk ke dalam bab tindak pidana kesusilaan, namun lebih tepat jika
dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap nyawa dan tubuh.
Keenam, mengenai bias gender. RKUHP masih membatasi subjek
(pelaku) dan objek (korban) dari tindak pidana perkosaan, dimana subjek
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harus laki-laki dan objek harus perempuan. Hal ini akan berimplikasi
pada kasus-kasus dimana subjek dan objeknya di luar yang sudah diatur,
sehingga hal ini akan berakibat pada bias gender.
Ketujuh, tidak jelasnya penempatan marital rape. Jika RKUHP
memperhitungkan marital rape sebagai salah satu jenis perkosaan,
seharusnya hal ini juga diatur dalam ketentuan yang sama dengan jenisjenis perkosaan lainnya yang oleh RKUHP diatur dalam Pasal 491. Namun
ternyata marital rape tidak ditemukan dalam pasal tersebut, tetapi diatur
dalam bab lain, yaitu Bab Tindak Pidana Penganiayaan Bagian Kekerasan
dalam Rumah Tangga, yaitu pada Pasal 600. Pasal tersebut sebenarnya
adalah pasal yang ditarik secara persis dari Pasal 46 UU Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari
pengaturan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembuat RKUHP belum
menyusun pengaturan tindak pidana perkosaan secara sistematis dan
konsisten.
Kedelapan, mengenai ketiadaan gradasi ancaman pidana. Semua
jenis perkosaan yang diatur dalam Pasal 491 RKUHP diancam dengan
pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Padahal
seharusnya dibuat gradasi ancaman pidana berdasarkan kondisi ataupun
akibat dari masing-masing jenis perkosaan. Pengaturan tindak pidana
perkosaan dalam RKUHP juga dikhawatirkan akan tumpang tindih
dengan pengaturan dalam RUU PKS.
Selain RKUHP, usulan perubahan hukum perkosaan lahir dari
RUU PKS. Salah satu hal yang dibanggakan dari kehadiran RUU PKS
ini adalah usaha pembentukan sistem baru yang lebih melindungi
perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara
agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan
pencegahan kekerasan seksual di masa yang akan datang. Akan tetapi,
RUU ini pun tidak lepas dari beberapa masalah.
Pertama, masih dicantumkannya unsur “pemaksaan” pada Pasal
16 RUU PKS yang bertentangan dengan konsep non competent consent.
Hal ini berakibat pelaku yang melakukan perkosaan terhadap difabel

137

intelektual dapat diputus bebas karena unsur “pemaksaan hubungan
seksual” akan sangat sulit dibuktikan jika korban adalah difabel
intelektual.
Dalam berbagai negara unsur persetujuan/pemaksaan sudah tidak
lagi diperlukan pada perumusan tindak pidana perkosaan. Perkosaan
cukup dilihat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan
cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat/tipu daya.
Penambahan unsur “pemaksaan” hanya akan berakibat memindahkan
beban pembuktian kepada korban dan korban berpotensi mengalami
reviktimasasi.
Kedua, pada RUU PKS juga terdapat permasalahan seputar
penentuan besaran ancaman pidana. Pengaturan perkosaan RUU
PKS tidak memberikan gradasi ancaman pidana antara perbuatan
“memasukkan atau menggerakkan benda selain anggota tubuh ke dalam
bagian tubuh lainnya” dengan perbuatan “penetrasi seksual dengan alat
kelamin ke organ tubuh, yaitu vagina, anus, dan mulut”.
Selain itu, RUU PKS juga tidak memperhitungkan besaran ancaman
pidana yang diatur dengan tindak pidana khusus lainnya (pelanggaran
HAM beratdan terorisme). Sebagai contohnya, delik yang paling terberat
dalam RUU PKS yaitu Pasal 133 ayat 4 (perkosaan terhadap anak difabel)
yang menyebabkan kematian mempunyai ancaman pidana minimum
khusus yang lebih berat dibandingkan dengan kejahatan genosida dalam
UU Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa penyusun RUU PKS
tidak melakukan harmonisasi atas besaran ancaman pidana dengan
tindak pidana khusus lainnya.
Ketiga, masih terdapat ketidakjelasan batasan norma dalam
mengelompokkan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai non competent
consent. Berdasarkan penjelasan Pasal 16 RUU PKS, kelompok yang
dianggap non competent consent salah satunya adalah mereka “kondisi
tubuh yang terbatas”. Namun, RUU PKS tidak memberikan batasan yang
jelas mengenai frase “kondisi tubuh yang terbatas” tersebut.
Selanjutnya penjelasan Pasal 16 juga memasukkan “orang yang
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sedang atau dalam keadaan sakit” sebagai bagian dari non competent
consent. Namun pembuat RUU PKS tidak memberikan batasan yang jelas
mengenai frase “orang yang sedang atau dalam keadaan sakit”. Apakah
orang yang sedang sakit flu dan batuk dapat dipandang sebagai kelompok
dari non competent consent. Penjabaran lebih lanjut perlu dibuat oleh
pembuat RUU PKS agar tidak terjadi kekaburan kedepannya.
Keempat, pembuat RUU PKS memasukkan restitusi sebagai bagian
dari pidana tambahan. Secara konseptual, pemberian restitusi berangkat
dari keadilan restoratif, sehingga titik tekannya berada pada korban yang
mengalami tindak pidana, bukan kepada negara yang direpresentatifkan
melalui penuntut umum/penyidik. Dengan dimasukkannya restitusi
sebagai pidana tambahan akan mengubah paradigma restitusi yang
seharusnya adalah hak dari korban menjadi tanggungjawab dari penegak
hukum. Seharusnya dengan restitusi yang merupakan keadilan restoratif,
kesediaan untuk mengajukan restitusi berada di korban, bukan penegak
hukum.
Kelima, mengenai penggunaan terminologi hukum pidana Pasal
139 RUU PKS. Perumus RUU PKS seharusnya dapat membedakan
terminologi menyuruh melakukan dengan menggerakan untuk
melakukan. Kedua terminologi tersebut, mempunyai konstruksi dan
implikasi yang berbeda dalam teori hukum pidana. Selain itu, penulis
berpandangan perumusan Pasal 139 huruf a sebaiknya lebih baik
dihapuskan, karena pelaku yang menggerakan atau menyuruh melakukan
diancam dengan pidana yang sama dengan seorang pembuat-pelaku
tindak pidana menurut KUHP, tanpa perlu diberikan suatu penegasan
bahwa ancaman hukumannya akan sama. Penegasan tersebut justru
akan merumitkan penegak hukum dalam menjalankan rumusan bentukbentuk penyertaan dalam RUU PKS.
Terakhir, kedepannya perumus RUU PKS juga harus
mempertimbangkan kemungkinan RKUHP disahkan, RKUHP juga
mengatur tindak pidana perkosaan. Hal tersebut akan menyebabkan
terjadinya tumpang tindih pengaturan. Sedangkan ketentuan peralihan
RKUHP mempunyai konsep yang berbeda dengan asas lex specialis legi
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generalis yang ada di KUHP saat ini. Contohnya, jika tindak pidana
perkosaan tetap diatur pada RKUHP, maka ketentuan pidana tindak
pidana perkosaan yang ada di RUU PKS akan hilang.
Jika pada akhirnya tindak pidana perkosaan dikeluarkan dari
ketentuan RKUHP sekalipun, maka tidak secara otomatis pengaturan
ketentuan pidana RUU PKS bisa berbeda dengan pengaturan yang
ada dalam buku I RKUHP. Oleh karenanya, perumus RUU PKS harus
memberikan kejelasan mengenai arah dan maksud RUU PKS kedepannya
untuk mengatasi masalah apabila RKUHP disahkan.

B.

Rekomendasi

Terhadap hal-hal yang telah disimpulkan di atas, terdapat beberapa
opsi yang harus diperhatikan untuk memperbaiki kondisi-kondisi
tersebut. Dalam hal ini ada dua opsi yang dapat diambil, yaitu sebagai
berikut.
1.

Memperbaiki Tafsir Pasal 285 KUHP

Penafsiran sempit terhadap unsur-unsur Pasal 285 KUHP akan
menimbulkan berbagai polemik dalam penanganan kasus-kasus dugaan
perkosaan. Misalnya terkait penafsiran unsur “bersetubuh”. Unsur
“bersetubuh” ditafsirkan secara sempit sebagai penetrasi penis terhadap
vagina dimana ada syarat harus keluarnya air mani dan terkadang ada
juga syarat selaput dara harus robek. Terkait syarat keluarnya air mani,
bagaimana jika terjadi kasus dimana air mani tidak keluar atau tidak
ditemukan karena pelakunya menderita impoten, menderita azoospremia
(mani tidak mengandung sel mani), atau pelaku menggunakan kondom?
Atau bagaimana jika korbannya baru melapor setelah berbulan-bulan
atau bahkan bertahun-tahun setelah kejadian sehingga sperma tidak
dapat ditemukan saat visum? Terkait syarat selaput dara harus robek,
bagaimana jika terjadi kasus dimana selaput dara korban tidak robek
sama sekali? Atau bagaimana dengan korban yang sudah pernah
berhubungan atau sudah pernah melahirkan sebelum terjadi perkosaan
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terhadap dirinya? Hal ini dapat dilihat dari putusan atas nama terdakwa
Abdul Rahman (Perkara Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Tjt (Tanjung Jabung
Timur)), dimana Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa
berdasarkan keterangan ahli, dikarenakan korban sudah menikah
dan melahirkan, maka akan sangat sulit ditemukan suatu tanda-tanda
kekerasan dalam hal kasus perkosaan. Hal tersebut mengakibatkan
hakim memvonis bebas terdakwa. Kemudian bagaimana jika terjadi
kasus dimana penetrasi tidak dilakukan menggunakan penis melainkan
menggunakan anggota tubuh lain seperti jari atau menggunakan alat lain
seperti sex toy dan sebagainya? Jika persetubuhan masih diartikan secara
sempit, maka kasus-kasus tersebut akan sulit atau bahkan sama sekali
tidak dapat diproses menggunakan pasal perkosaan Pasal 285 KUHP.
Selanjutnya terkait penafsiran unsur “kekerasan atau ancaman
kekerasan”. Dalam beberapa putusan, Majelis Hakim masih menafsirkan
unsur “kekerasan” dengan luka fisik pada tubuh korban berdasarkan
visum et repertum. Bagaimana jika terjadi kasus dimana korbannya baru
melapor setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah
kejadian sehingga luka fisik pada dirinya sudah sembuh bahkan hilang
tanpa bekas? Kemudian terkait unsur “ancaman kekerasan”, Dalam
putusan-putusannya, Majelis Hakim masih menafsirkan unsur ini sebagai
ancaman akan menggunakan kekerasan terhadap korban, misalnya seperti
ancaman akan dipukul atau ancaman akan dibunuh. Padahal, seiring
berkembangnya jaman, bentuk ancaman pelaku pun makin berkembang.
Misalnya, ancaman-ancaman yang dilakukan saat korban dan pelaku
mempunyai relasi kuasa seperti seorang karyawati yang diancam akan
dipecat oleh bosnya jika tidak mau bersetubuh dengannya. Contoh lain
misalnya seorang mahasiswa yang diancam tidak akan diluluskan oleh
dosennya atau seorang wanita yang diancam akan disebarkan aibnya oleh
teman atau koleganya jika tidak mau bersetubuh dengannya. Bentukbentuk ancaman seperti itu bukanlah ancaman yang terkait dengan
penggunaan kekerasan fisik, namun tetap memiliki dampak psikologis
pada diri korban sehingga korban merasa tertekan dan akhirnya terpaksa
memberikan persetujuan untuk bersetubuh dengan pelaku. Persetujuan
yang didapatkan tidak dapat diartikan sebagai freely given consent karena
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masih terdapat unsur “paksaan” di dalamnya, sehingga sebenarnya masih
dapat dikategorikan sebagai perkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP.
Untuk menghindari polemik-polemik tersebut, seharusnya para
penegak hukum melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap
penafsiran unsur-unsur Pasal 285 KUHP. Perbaikan tafsir dapat dilakukan
dengan berbagai cara, salah satunya dengan menambah pemahaman dan
wawasan penegak hukum tentang perkembangan pengaturan kejahatan
seksual di dunia saat ini melalui kajian, diskursus, dan pelatihan-pelatihan
berperspektif gender.

2.

Memperluas Ruang Lingkup Tindak Pidana Perkosaan

Seperti yang telah dijelaskan pada kesimpulan, bahwa pengaturan
perkosaaan diberbagai negara telah diperluas ruang lingkupnya
dengan memasukkan anal dan oral sex. Tindak pidana perkosaan perlu
dikategorikan sebagai tindak pidana menyerang integritas tubuh. Dengan
memasukkan tindak pidana perkosaan sebagai kejahatan terhadap
integritas tubuh, maka dasar untuk pembuktian pelaku dari perkosaan,
bukanlah unsur “persertujuan/pemaksaan” melainkan dari sarana-sarana
untuk melakukan persetubuhan (penetrasi seksual) yang dilakukan
secara koersif. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penetrasi
koersif tersebut akan berhubungan erat dan secara langsung merusak
keutuhan tubuh perempuan sehingga pada akhirnya akan mengafirmasi
kemampuan perempuan untuk mengontrol kepribadian dan tubuhnya
secara bersamaan
Oleh karenanya, unsur persetujuan/pemaksaan tidak menjadi
penting untuk dimasukkan ke dalam rumusan unsur tindak pidana
perkosaan. Karena seharusnya ketika seseorang diserang integritas
tubuhnya, tidak perlu dipertanyakan kesedian korban untuk mengalami
serangan tersebut. Contohnya, jika seorang pelaku melukai korban dengan
sebuah pisau maka tidak perlu dibuktikan kesedian dari korban untuk
dilukai. Pemahaman ini yang seharusnya juga gunakan dalam tindak
pidana perkosaan, jika tindak pidana perkosaan memang diarahkan
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sebagai kejahatan yang menyerang integritas tubuh.
Sehingga pembuktian tindak pidana perkosaan akan ditinjau dari
sarana-sarananya perbuataan pemerkosaan, oleh karenanya pembuat
undang-undang kedepannya harus mampu merincikan secara jelas
sarana-sarana apa saja yang dapat mendukung dilakukannya tindak
pidana perkosaan. Merujuk pada perkembangan diberbagai negara,
sarana-sarana untuk melakukan perkosaan diterjemahkan dengan
“keadaan-keadaan koersif ” yang dilakukan pelaku terhadap korban
diantaranya: paksaan, kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat,
rangkaian kebohongan, dan bujuk rayu, penculikan, pengekangan fisik,
pemerasan, dan intimidasi secara eksplisit maupun implisit.
Selanjutnya dengan menitikberatkan “keadaan-keadaan koersif ”
sebagai unsur penting dalam pembuktian perkosaan, maka perumusan
“keadaan-keadaan koersif ” harus tergambar batasan dan cakupannya
secara jelas. Apabila “keadaan-keadaan koersif ” tersebut tidak
dapat digambarkan secara jelas oleh pembuat undang-undang akan
berimplikasi munculnya kekaburan-kekaburan perbuatan persetubuhan
yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana perkosaan. Misalkan
persetubuhan yang dilandaskan oleh janji nikah dari pelaku terhadap
korban atau perbuatan persetubuhan yang disebabkan oleh korban yang
salah mengira pelaku adalah suami yang sah. Pembuat undang-undang
harus memberikan pengaturan yang jelas, apakah perbuatan-perbuatan
tersebut masuk dalam cakupan “keadaan-keadaan yang bersifat koersif ”.
Olehkarenanya, perumusan sarana-sarana perkosaan yang jelas dan
rinci menjadi sangat diperlukan apabila perumus undang-undang
berkeinginan untuk memperluas rumusan dari tindak pidana perkosaan.
Sebenarnya alasan dari pentingnya pembuktian “keadaankeadaan yang bersifat koersif ” dalam tindak pidana perkosaan, adalah
dikarenakan persetubuhan yang dilakukan dengan “keadaan-keadaan
yang bersifat koersif ” telah membuat korban menjadi tidak bebas
menentukan kesediannya melakukan persetubuhan. Prinsip ini menjadi
penting, karena korban dalam menentukan kesediannya melakukan
persetubuhan harus didasarkan oleh persetujuan korban yang diberikan
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tanpa tekanan apapun (freely given consent).
Konsep persetujuan diberbagai negara selalu diidentikkan oleh dua
hal, yakni; kebebasan untuk memberikan persetujuan dan kapasitasnya
untuk memberikan persetujuan. Dalam kebebasan untuk memberikan
persetujuan itulah yang dibuktikan dengan cara, apakah dalam
pemberikan persetujuan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang bersifat
koersif. Namun kebebasan korban untuk memberikan persetujuan harus
dilandasi oleh kapasitas korban untuk memberikan persetujuan tersebut.
Contohnya seorang pelaku yang melakukan persetubuhan dengan korban
yang belum dewasa, meskipun persetujuan telah diberikan secara bebas,
akan tetapi pelaku akan tetap dianggap telah melakukan pemerkosaan
terhadap korban. Persetujuan yang diberikan korban secara bebas tidak
lagi menjadi penting jika korban yang memberikan persetujuan tidak
mempunyai kapasitas untuk memberikan persetujuan (non competent
consent).
Mayoritas negara bagian di Amerika serikat menggolongkan
beberapa pihak yang dianggap sebagai bagian dari non competent consent,
yakni; (1) seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, (2) seseorang
yang berusia di atas 70 tahun (vulnerable adults), (3) difabel intelektual/
seseorang yang tidak mempunyai kapasitas mental, (4) difabel yang tidak
mempunyai kapasitas untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya, (5)
seseorang yang tidak sadarkan diri dan (6) seseorang yang berada dalam
keadaan mabuk.
Apabila persetubuhan dilakukan terhadap pihak-pihak yang di atas,
maka tanpa perlu adanya pembuktian terdapat atau tidaknya kekerasan
atau bentuk-bentuk koersif lainnya, maka persetubuhan yang dilakukan
sudah pasti dianggap sebagai perkosaan. Oleh karenanya, dalam
mekanisme pembuktian perkosaan, yang pertama harus dibuktikan
ialah apakah pihak-pihak yang melakukan persetubuhan mempunyai
kompetensi untuk melakukan persetujuan. Jika tidak mempunyai
kompetensi untuk memiliki persetujuan, maka persetubuhan yang
dilakukan langsung dapat dipandang sebagai perkosaan. Sedangkan jika
para pihak mempunyai kompetensi untuk melakukan persetujuan, maka
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penegak hukum selanjutnya dapat memeriksa apakah persetubuhan
tersebut dilakukan dibawah “keadaan-keadaan yang koersif ” (kekerasan/
ancaman kekerasan dan sebagainya).
Batasan dan ruang lingkup dari pihak-pihak yang dikelompokkan
sebagai non competent consent harus dimuat secara jelas. Contohnya,
jika seseorang difabel dianggap sebagai non competent consent, maka
perumus undang-undang harus memberikan penjelasan difabel seperti
apa yang dianggap sebagai non competent consent.
Berikutnya, beberapa catatan terkait perkembangan perluasan
pengaturan tindak pidana perkosaan diberbagai negara. Banyak
negara telah memperluas perumusan tindak pidana perkosaan tidak
hanya mengatur “persetubuhan terhadap vagina”, dan menggantinya
denganunsur “penetrasi seksual”. Ruang lingkup dari penetrasi
seksual meliputi penetrasi penis terhadap mulut dan anus. Bahkan
Portugal memperluas penetrasi tidak terbatas pada perbuatan dengan
menggunakan penis saja, tetapi juga memasukkan penetrasi oleh bagian
tubuh lain atau objek-objek lain yang dilakukan terhadap vagina dan
anus.
Mirip dengan Portugal, Indonesia pada pengaturannya dalam
RUU PKS juga memperluas perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana perkosaan seperti:
t .FNBTVLLBOBUBVNFOHHFSBLLBOCFOEBTFMBJOBOHHPUBUVCVILF
dalam bagian tubuh lainnya (misalkan perbuatan pelaku yang
menggunakan pensil ke dalam lubang telinga atau lubang hidung);
t .FNBTVLLBOBUBVNFOHHFSBLLBOBOHHPUBUVCVITFMBJOQFOJTBUBV
vagina ke dalam bagian tubuh lainnya sebagai bagian dari perbuatan
perkosaan (Misalkan perbuatan pelaku yang menggunakan jari
tangan untuk dimasukkan ke dalam lubang telinga atau lubang
hidung);
Dengan dimasukkannya perbuatan-perbuatan di atas sebagai tindak
pidana perkosaan, maka akan timbul pertanyaan mengenai perbedaan
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antara perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perkosaan
dengan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perbuatan cabul.
Perumus undang-undang kedepannya harus mampu membedakan
secara tegas antar antara perkosaan dengan perbuatan cabul. Sedangkan
RUU PKS tidak menjabarkan secara jelas perbedaan tersebut. Bayangkan
apakah perbuatan pelaku yang memasukkan pensil ke dalam lubang
telinga atau lubang hidung harus disamakan pengategoriannya perbuatan
memasukkan penis ke dalam vagina? Maka dari itu kejelasan pengaturan
sangat diperlukan.
Berkaca pada kasus ciuman dengan lidah yang terjadi di negara
Belanda, Hoge Raad melalui putusannya pada perkara Nr. 11/0541, HR
12-03-2013, Hoge Raad mengubah perbuatan berupa ciuman lidah secara
paksa yang sebelumnya tindak pidana perkosaan (Perkara NJ 1994, 379)
menjadi tindak pidana yang bersifat pencabulan. Pertimbangan Hoge Raad
saat itu memandang keseriusan perbuatan ciuman lidah berbeda dengan
hubungan badan atau perbuatan-perbuatan yang dilihat dari tingkat
keseriusan pelanggarannya pada integritas seksual dapat disetarakan
dengannya. Oleh karenanya, perkosaan harusnya dirumuskan terbatas
pada:
a. Perbuatan penetrasi seksual dengan alat kelamin ke organ
tubuh, yaitu vagina, anus, dan mulut;
b. Perbuatan penetrasi seksual dengan memasukkan anggota tubuh
selain alat kelamin atau suatu benda yang bukan merupakan
bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan
Merespon hal tersebut, keseluruhan delik di dalam delik terhadap
kesusilaan yang saat ini diatur dalam KUHP harus disusun ulang. Selain
ancaman pidana yang kembali disesuaikan dengan melihat keseriusan
tindak pidana yang diatur, penting untuk selanjutnya memberikan
batasan yang jelas mengenai tindak pidana perkosaan dengan tindak
pidana menyerang kehormatan kesusilaan yang saat ini diatur dalam
Pasal 289 KUHP.
Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan hukum perkosaan di
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Amerika dapat dijadikan rujukan untuk mengatur hal di atas. Hampir
semua Negara bagian di Amerika Serikat menempatkan penetrasi
terhadap vagina, penis, dan oral sebagai tindak pidana yang paling serius,
kemudian, bentuk-bentuk perbuatan yang menyerang integritas seksual
lainnya dikategorikan sebagai second degree felony. Hal ini tentu diikuti
dengan penentuan ancaman pidana yang lebih tinggi untuk penetrasi
seksual dibandingkan dengan second degree felony tersebut.
Selain itu, besaran ancaman pidana dalam tindak pidana perkosaan
harus disesuaikan dengan tindak pidana khusus lainnya seperti
pelanggaran HAM berat dan terorisme. Dengan melihat keseriusan
tindak pidana pada undang-undang lain, ancaman pidana perkosaan
harus selaras dalam skala proporsi yang sesuai dengan sifat jahat dari
tindak pidana perkosaan tersebut.
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