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 BAB II 

                           STUDI  KASUS PERKOSAAN 

2.1 KASUS POSISI 

Akhir- akhir ini sering terjadi kasus perkosaan yang korbannya bukan hanya 

perempuan dewasa,tapi juga dapat menimpa anak. Pelaku ada yang anak, remaja, 

atau dewasa. Terdapat istilah anak yang berhadapan dengan hukum, yang 

dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum merupakan anak sebagai 

pelaku atau korban tindak pidana. Pada dasarnya tiap anak memiliki hak untuk 

memperoleh perlindungan hukum, seperti yang telah diatur  undang-undang, baik 

untuk pelaku dan korban tindak pidana. 

Anak seringkali harus menghadapi kasus hukum karena perbuatannya. 

Mereka disangka, didakwa bahkan tidak sedikit dari mereka yang dinyatakan 

bersalah melanggar hukum pidana. Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-

anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah 

mempunyai akal dan pengalaman.  

Sedangkan maksud bermasalah dengan hukum berarti adanya tindakan-

tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan 

bahwa anak-anak yang bermasalah dengan hukum berarti anak-anak yang masih 

belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang 

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak 

yang bermasalah dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, 

didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum,atau seseorang 
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anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu 

pelanggaran hukum.8

a. Dakwaan  

 

Berikut ini terdapat analisis kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dan 

korban tindak pidana perkosaan. Berdasarkan Putusan Mahakamah Agung 

No.1161 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No.1579 

K/Pid.Sus/2009 

 

2.1.1. Studi Kasus Perkosaan 

Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1161 K/Pid.Sus/2011, dimana perkara 

tersebut diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

1906/PID.B/2010/PN.JKTPST,dan Pengadilan Tinggi Jakarta 

No.58/PID/2011/PT.DKI  

Dalam kasus antara Mardianus atau Mardi dengan Dwi Ajeng Aprilia yang diadili 

di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan duduk perkara sebagai berikut : 

Mardi dan Dwi Ajeng Aprilia adalah sepasang kekasih,MARDI melakukan 

perbuatan persetubuhan dengan korban DWI AJENG APRILIA yang berusia 15 

tahun, dan usia Mardi 19 tahun. Perbuatan terdakwa menyetubuhi korban  Dwi 

Ajeng Aprilia sebenarnya sudah sering dilakukan berulang kali. Dalam hal ini 

pelaku terancam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

Pada Pengadilan Negeri terdakwa didakwa sebagai berikut : 

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 jam 14.00 

WIB,bertempat di warnet twins Jl.Sumur Batu Raya no 413 kemayoran, Jakarta 

                                                           
8 Oretan hidup- perlindungan-dan-hak-anak-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.html, 

oleh M.Syafi’ie, diunduh pada 9 Juli 2012 
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Pusat, di dakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2009 saksi DWI AJENG 

APRILIA datang di rumah NOVITA DAMAYANTI untuk menghadiri  

acara natal, kemudian Terdakwa datang mengajak saksi DWI AJENG 

APRILIA ke Warnet Twins daerah Sumur Batu, Cempaka Putih , Jakarta 

Pusat . Setelah terdakwa dan saksi DWI AJENG APRILIA sampai di 

Warnet Twins tersebut, kemudian Terdakwa memesan komputer untuk 

bermain warnet . Pada saat saksi DWI AJENG APRILIA bermain warnet, 

terdakwa merayu korban agar mau bersetubuh dengannya 

- Bahwa Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi DWI 

AJENG APRILIA pada saat itu masih berusia 15 ( lima belas ) tahun dan 

Terdakwa berusia 19 (sembilan belas) 

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi DWI AJENG APRILIA 

sudah sering dilakukan yaitu pada tanggal  2 Januari 2010, tanggal 20 

Januari 2010 dan 8 Februari 2010 yang di lakukan di Warnet Twins Jl . 

Sumur Batu Raya No. 413 Kemayoran, Jakarta Pusat.  

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Rever tum Pusat Krisis Terpadu Untuk 

Perempuan dan Anak RSUP Nasional DR.Cipto Mangungkusumo No. 

159/ 1/PKT/ IV/10 tanggal 13 April 2010 yang diperiksa dan di 

tandatangani oleh Dr . Erni J Nelwan, diperoleh kesimpulan bahwa Telah 

diperiksa seorang korban, perempuan bernama DWI AJENG APRILIA, 
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berusia 15 ( lima belas ) tahun. Pada pemeriksaan didapatkan robekan 

lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (penetrasi ) yang melalui 

liang vagina .Selanjutnya  tidak didapatkan kekerasan lainnya di tubuh 

korban. 

Perbuatan terdakwa dapat diancam dengan pidana Pasal 81 ayat (2) Undang – 

Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Tuntutan JPU 

Tuntutan pidana jaksa atau penuntut umum pada kejaksaan negeri Jakarta 

Pusat tanggal 23 Desember 2010, adalah sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANUS alias MARDI bersalah dengan sengaja 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana 

diatur  dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undanng  No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

2.  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANUS alias MARDI dengan 

pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada 

dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda 

Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan    

kurungan. 

3.   Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL . 

4.   Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00  

     (dua ribu rupiah ) 
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b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 1906/PID.B/2010/PN.JKT.PST 

tanggal 13 Januari 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa MARDIAUS Alias MARDI telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan 

dengan anak dibawah umur" ; 

2.  Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARDIAUS Al ias MARDI 

tersebut oleh    karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) 

Tahun dan denda sebesar 60 000.000, - ( enam puluh juta rupiah ) dan 

apabila denda tersebut terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan 

pidana penjara selama 4 (empat ) bulan ; 

3.  Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 

segenapnya dari pidana yang di jatuhkan tersebut ; 

4.   Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 

5.  Menetapkan barang bukti yang berupa : Foto Copy Visum Et Reper tum 

atas nama Dwi Ajeng Aprilia dan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas 

nama Dwi Ajeng Apr ilia di lampir kan dalam berkas ini ; 

6.  Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu 

rupiah ) 

c. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 58/PID/2011/PT.DKI tanggal 22 

Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 
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- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

1906/PID.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 13 Januari 2011 yang dimintakan 

banding tersebut.  

- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.  

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat 

pengadilan dan untuk tingkat banding sebanyak Rp. 2.000(dua ribu rupiah) 

Permohonan Kasasi 

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi, Permohonan kasasi dan beserta alasan 

alasanya telah diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan undang 

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.  

Alasan – alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/jaksa/penuntut umum pada 

pokoknya adalah sebagai berikut : 

1. Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam merumuskan fakta - fakta 

hukum yang dihasilkan persidangan, fakta - fakta hukum yang keliru itu 

kemudian di jadikan pertimbangan hukum Judex Facti untuk menyatakan 

terbuktinya Dakwaan, hampir sepenuhnya mengabaikan fakta - fakta hukum 

yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan/ Pleidoi Tim Penasihat Hukum 

Terdakwa; 

2. Bahwa fakta - fakta hukum yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum 

Terdakwa, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

- Bahwa status hubungan antara Terdakwa dan saksi Dwi Ajeng Aprilia 

adalah sebagai sepasang kekasih ; 
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- Bahwa pada saat melakukan perbuatan persetubuhan bersama saksi Dwi 

Ajeng Aprilia , usia Terdakwa juga masih muda yaitu 19 tahun; 

- Bahwa dalam berpacaran saksi Dwi Ajeng Aprilia selalu bersikap agresif 

sementara Terdakwa bersikap pasif ; 

- Bahwa Terdakwa adalah pacar ke- 16 bagi saksi Dwi Ajeng Aprilia 

sementara saksi Dwi Ajeng Aprilia adalah pacar pertama bagi Terdakwa; 

- Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa mau bertanggungjawab atas 

kejadian yang menimpa saksi Dwi Ajeng Aprilia ; 

3. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan 

Pertimbangan Hukum yang tidak cukup atau tidak layak karena tidak 

mempertimbangkan keberatan - keberatan yang dia jukan dalam Memori 

Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa, melainkan hanya membenarkan dan 

mengambil alih Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

tanpa memberikan pertimbangan sendiri ,dengan menggunakan fakta - fakta 

hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan Pengadilan 

Hal hal yang meringankan : 

1. Terdakwa masih muda usianya, sehingga di harapkan masih dapat 

memperbaiki kelakuannya 

2. Terdakwa masih belum pernah di hukum 

Hal hal yang memberatkan :  

1. Terdakwa telah merusak masa depan saksi Dwi Ajenng Aprilia 

2. Terdakwa berbelit – belit.  
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Judex Facti harus mempertimbangkan hal hal yang dapat meringankan atau 

yang memberatkan terdakwa dalam pengambilan putusan. Dalam kasus ini 

pertimbangan Judex Facti Tingkat I (yang kemudian diambil alih oleh Judex Facti 

Tingkat Banding) tidak mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut : 

1. Dengan usia Terdakwa yang masih sangat remaja, terdakwa masih dapat 

melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi (masuk perguruan 

tinggi) tetapi dengan adanya penjatuhan pidana ini menyebabkan 

kemungkinan itu akan tertutup Terdakwa; 

2. Terdakwa adalah pria yang masih sangat remaja, berusia 19 tahun pada 

saat kejadian yang belum mempunyai pengalaman berpacaran sama sekali 

dan menjadi korban rayuan dari saksi korban yang telah punya 

pengalaman 15 kali pacaran yang tentu mampu dan lihai menggiring 

terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Peristiwa persetubuhan yang 

terjadi hanya diketahui mereka berdua, dan saksi korban selalu yang 

berinisiatif memulainya sesuai fakta persidangan bahwa dalam berpacaran 

saksi korbanlah yang dengan kemauannya sendiri dengan sepeda motornya 

menjemput Terdakwa dari rumah Terdakwa untuk dibawa berpacaran . 

Alasan- alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena pidana yang dijatuhkan 

terhadap Terdakwa terlalu berat dengan alasan Terdakwa masih sangat muda, 

masih bisa diperbaiki sikap dan perilakunya , terlebih lagi terdakwa bersedia 

bertanggung jawab tetapi ditolak oleh keluarga korban. Pidana yang dijatuhkan 

terhadap diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam tetapi sebagai pelajaran bagi 
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masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh 

Terdakwa. 

Alasan kasasi Terdakwa bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, 

karena berdasarkan fakta di persidangan, saksi korban yang sering datang ke 

rumah Terdakwa, Terdakwa adalah pacar korban yang ke 16 (enam belas ) dan 

hukuman yang dijatuhkan terlalu berat karena masih berstatus remaja dapat 

dibenarkan . 

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat , 

bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 58/PID/2011/PT.DKI tanggal 22 

Pebruari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan 

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.  

d. Putusan Mahkamah Agung  

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : 

MARDIANUS al ias MARDI tersebut. 

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/PID/2011/PT.DKI 

tanggal 22 Pebruari 2011 : 

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANUS Alias MARDI terbukti secara sah dan 

meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan dengan anak 

di bawah umur ” ; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARDIANUS Alias MARDI te rsebut 

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima) Tahun dan denda sebesar 

60.000.000 , - (enam puluh juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat ) bulan ; 
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3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya 

dari pidana yang di jatuhkan ; 

4. Menetapkan barang bukti yang berupa : Foto Copy Visum Et Reper tum atas 

nama Dwi Ajeng Aprilia dan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi 

Ajeng Aprilia 

Membebankan Termohon Kasasi /Terdakwa untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat kasasi ini di tetapkan sebesar Rp.2.500 , - (dua ribu lima ratus 

rupiah ) 

 

2.1.2.Studi Kasus Perkosaan  

Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1579K/Pid.Sus/2009, dimana perkara 

tersebut diadili di Pengadilan Negeri Blora No.265/PID.B/2008/PN.Bla,dan 

Pengadilan Tinggi Semarang No 125/PID/2009/PT.SMG 

Dalam kasus antara Luki Sandi Wahyudi dengan Ruli Hariyanti yang diadili di 

Pengadilan Blora, dengan duduk perkara sebagai berikut : 

Bahwa  Terdakwa Luki Sandi Wahyudi bin Rudi Sapari (17 tahun ) pada 

hari Selasa tanggal 18 November 2008 sekitar pukul 07.00 wib, atau setidak - 

tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008, bertempat di stan 

martabak lokasi arena pasar malem yang berada di halaman Kelurahan Ngawen, 

Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora , atau setidak - tidaknya di suatu tempat 

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora , Dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan 

dia di luar pernikahan , Terdakwa ikut bekerja pada saksi Suhari (orang tua 
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korban) berjualan martabak sejak bulan puasa dan pada waktu dan tempat 

sebagaimana tersebut di atas saksi. Suhari bersama rombongannya mengadakan 

pasar malam dihalaman Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten 

Blora , pada saat itu keadaan sepi saksi Suhari dan Isterinya sedang memeriksakan 

anaknya yang masih kecil yang sedang sakit , saksi Korban Ruli Hariyanti  

(22 tahun) ditinggal dikamar gerobak martabak sendirian, kemudian terdakwa 

mengajak korban untuk bersetubuh, tapi korban menolak dengan menggelengkan 

kepala saja, karena korban tidak dapat berbicara, dan hanya bisa menggunakan 

bahasa isyarat, kemudian Terdakwa mendorong korban hingga jatuh terlentang di 

tempat tidur dalam gerobak martabak , selanjutnya dengan tangan mengepal 

Terdakwa mengancam korban akan memukul kepalanya, dan Terdakwa 

mengambil pisau yang ada di tempat tersebut kemudian di todongkan dilehernya, 

kemudian tersangkamelakukan persetubuhan dengan korban, kemudian  pada saat 

itu datang saksi Suhari dan Istrinya (ayah dan ibu korban). Ketika ditanyai oleh 

ibunya, apa yang terjadi korban hnaya mengatakan kalau perutnya sakit, 

kemudian ibu korban memandikan korban. Sedangkan ayah korban menemui 

tersangka, tapi tersangka tetap tidak mau mengakui perbuatannya. Pada hari Rabu 

tangga l 9 Desember 2008 Terdakwa tidak ada di tempat jualan martabak , karena 

sudah tahu bahwa korban sudah memberitahu orang tuanya. 

Selanjutnya saksi Suhari menyuruh saksi Kanafi untuk mencari Terdakwa di 

rumahnya dan saksi Kanafi bertemu Terdakwa di sebelah timur jembatan 

Semawur Ngawen kemudian saksi Kanafi berhenti dan menanyakan pada 

Terdakwa, dan terdakwa mengakuinya, kemudian Kunafi mengajak Terdakwa 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kasus PerkosaanDewi Puteri Jayanti



22 
 

kerumah Kades Semawurla luke Balai desa agar tidak melarikan diri , selanjutnya 

dibawa ke Polsek Ngawen. 

a. Dakwaan 

Terkait dengan kasus posisi tersebut, disertai dengan adanya keterangan saksi dan 

bukti Visum et Repertum, maka perbuatan terdakwa dapat diancam dengan ; 

Dakwasaan kesatu :  Pasal 285 KUHP atau  

Dakwaan kedua    :  Pasal 289 KUHP 

Tuntutan JPU 

Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 29 Januari 

2009 sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa Luki Sandi Wahyudi bin Rudi Sapari telah terbukti 

secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam dakwaan 

kesatu 

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Luki Sandi Wahyudi bin Rudi 

Sapari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama Terdakwa 

berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan 

3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan pada 

Terdakwa, 1 (satu) buah celana dalam warna pink. 1 (satu) buah celana wanita 

tiga perempat warna merah hati dikembali kan kepada saksi Ruli Hariyanti dan 1 

(satu)  buah pisau, di rampas untuk dimusnahkan 

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar 

Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah)  
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b.Putusan Pengadilan Negeri Blora 

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora No. : 265/PID.B/2008/ PN.Bla 

tanggal 02 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa Luki Sandi Wahyudi bin Rudi Sapari telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama : 1  (satu ) tahun 6 (enam) bulan 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna biru 

dikembalikan pada Terdakwa, 1 (satu) buah celana dalam warna pink. 1 (satu) 

buah celana wanita tiga perempat warna merah hati dikembalikan  kepada saksi 

Ruli Hariyanti dan 1 (satu) buah pisau, di rampas untuk dimusnahkan 

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 

rupiah ) 

c. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 

125/PID/2009/ PT.SMG tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai 

berikut : 

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; 

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 02 Februari 2009 Nomor  

265/Pid .B/2008 /PN.Bla , yang dimintakan banding tersebut 

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan 

yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah ) 
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Memori kasasi 

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang dia jukan oleh Pemohon 

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 

125/Pid /2009 /PT.Smg tanggal 22 April 2009 yang menguatkan putusan 

Pengadilan Negeri Blora No. 265/Pid .B/2008 /PN.Bla , tangga l 02 Februari 2009 

adalah kurang dasar pertimbangan hukumnya dimana putusan Pengadilan Tinggi 

tersebut kurang adil dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat 

mengingat hukuman penjara selama 1 (satu ) tahun 6 (enam) bulan dipotong 

selama Terdakwa berada dalam tahanan, untuk kejahatan perkosaan yang diancam 

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas ) tahun adalah sangat ringan bagi 

Terdakwa Luki Sandi Wahyudi bin Rudi Sapari dan tidak sesuai dengan rasa 

keadilan dimasyarakat serta penderitaan yang dialami oleh korban dan 

keluarganya; 

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut kurang dar i 2/3 dari 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Menimbang 

Bahwa atas alasan- alasan te rsebut Mahkamah Agung berpendapat : 

- Bahwa alasan- alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / 

Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan , Judex Facti tidak salah 

dalam menerapkan hukum, oleh karena mengenai berat ringannya 

hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak 

tunduk pada kasasi , kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu 
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hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman 

yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan. 

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Judex Facti dalam 

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang- Undang, 

maka permohonan kasasi dar i Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus di 

tolak 

- Permohonan kasasi Jaksa/Penutut Umum ditolak dan Termohon Kasasi 

atau Terdakwa dipidana , maka harus dibebani untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat kasasi ini. 

d.Putusan Mahkamah Agung 

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri Blora. 

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)  

 

2.2.ANALISIS KASUS 

2.2.1. Kasus I 

Analisis Kasus Perkosaan Dalam Putusan Mahkamah Agung 

No.1161/K/Pid.Sus/2011 

Dalam  hal ini usia Dwi Ajeng Aprilia masih termasuk dibawah umur 

karena berusia 15 tahun, sedangkan usia Mardi pada saat melakukan tindak pidana 

tersebut adalah 19 tahun, jadi usia Mardi dianggap remaja. Berdasarkan Undang – 

Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menganggap semua orang 
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di bawah usia 21 tahun dan belum kawin sebagi anak, batas usia tersebut dapat 

dikesampingkan sepanjang ditentukan oleh perundang – undangan yang bersifat 

khusus serta mendasarkan pada kenyataan bahwa seseorang mampu bertanggung 

jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya9

Berdasarkan fakta yang ada dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan yang 

dilakukan oleh terdakwa, terdakwa sama sekalli tidak ada niat untuk melakukan 

persetubuhan dengan korban, inisiatif persetubuhan tersebut berasal dari inisiatif 

 

Dalam hal pengajuan kasasi alasan alasan yang diajukan oleh penasehat 

hukum terdakwa dapat diterima. Pada Putusan dalam Pengadilan Negeri justru 

cenderung mengambil fakta fakta hukum yang ada pada penuntut umum, dan 

hampir sepenuhnya mengabaikan fakta- fakta hukum yang dikemukakan oleh 

penasehat hukum terdakwa. Fakta fakta hukum yang diperoleh dalam proses 

persidangan sama sekali tidak menjadi pertimbangan hakim, dan diabaikan begitu 

saja. Seharusnya hakim wajib memberi alasan mengapa fakta hukum tersebut 

tidak dapat diterima. Adanya memori banding yang memuat mengenai keberatan 

keberatan, ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dipertimbangkan, 

dan tidak ada penjelasan mengenai mengapa  dan hal apa dalam keberatan - 

keberatan tersebut yang tidak dapat diterima. 

Jika berdasarkan fakta fakta yang ada, terdakwa melakukan persetubuhan 

tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, justru saksi yang meminta 

melakukan persetubuhan dengan terdakwa, dalam kasus ini terdakwa di kenai 

Pasal 81 ayat 2, karena usia korban yang masih di bawah umur.  

                                                           
9 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Bandung 2009, h 7  
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korban, tapi dalam fakta yang di ungkapkan dipersidangan diketahui bahwa 

korban yang menjemput terdakwa untuk bersama sama pergi melakukan 

persetubuhan tersebut. 

Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengadili 

sendiri perkara tersebut, dan mengabulkan permohonan kasasi terdakwa, dan 

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 58/PID/2011/PT.DKI tanggal 

22 Pebruari 2011. Pada tingkat kasasi terdakwa dinyatakan bersalah melakukan 

tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, dan menjatuhkan pidana 

ke terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar 

Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan menetapkan lamanya terdakwa 

dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, dan 

menetapkan barang bukti, dan Membebankan Termohon Kasasi Terdakwa untuk 

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. 

Dalam proses pidana fungsi korban ialah memberi kesaksian dalam 

mengungkapkan tindak pidana yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh aparat 

kepolisian, korban hadir sebagai saksi dan pihak yang dirugikan. Anak yang 

menjadi korban dalam tindak pidana, membutuhkan perlindungan khusus, terlebih 

lagi usia anak tersebut masih relatif muda, masa depan mereka masih panjang, 

maka diperlukan waktu yang panjang untuk menghilangkan trauma mereka. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang No 13 tahun 2006, korban adalah seorang 

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh sutu tindak pidana.Terdapat perlindungan hukum bagi korban 
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yang diatur dalam Pasal 64 ayat 2 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 mengenai 

Perlindungan Anak. 

Jika diketahui bahwa persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama 

suka dan tidak ada paksaan dari terdakwa, selain itu terdakwa juga bersedia 

bertanggung jawab terhadap korban, tetapi keluarga korban tidak bersedia, 

seharusnya alasan alasan itu dapat digunakan untuk meringankan hukuman bagi 

terdakwa. Menurut peendapat saya penerapan hukuman yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kurang tepat karena Pada putusan PN 

tidak menguraikan secara tepat fakta fakta yang ada. Walaupun korban tersebut 

masih dibawah umur, tapi setidaknya majelis hakim dapat menganilsa kasus 

tersebut dengan cermat sehingga memberikan putusan yang tepat bagi terdakwa. 

Putusan Mahkamah Agung yang memberikan hukuman selama 5 tahun dan 

denda sebesar Rp.60.000.000,00  kepada terdakwa saya rasa sudah sesuai, karena 

disatu sisi terdakwa bersalah karena melakukan persetubuhan dengan anak 

dibawah umur, seharusnya terdakwa dapat mengendalikan diri, agar hal tersebut 

tidak terjadi. Mengenai kasus ini secara tidak langsung korban memberi 

kesempatan kepada pelaku unyuk melakukan tindakan tersebut, tapi terhadap hal 

ini korban tidak dapat dikenai Pasal 56 KUHP, dalam pasal tersebut berisi 

mengenai dipidana sebgaai pembantu kejahatan apabila dengan sengaja memberi 

bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana, atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan. Korban tidak dapat dikenai pasal ini, 

walaupun korban sebagai pencetus dan memberi kesempatan kepada pelaku, tapi 

ini masih tetap` termasuk dalam jenis perkosaan Seduktive Rape yaitu Perkosaan 
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yang terjadi pada situasi – situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah 

pihak. 

Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan kesalahan pembuat, motif 

dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin 

pembuat, riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat, sikap dan tindakan 

pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan 

pembuat, Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.10

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena 

melakukan perbuatanyang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana 

penjara paling lama 9 tahum 

 

2.2.2.Kasus II 

Analisis Kasus Perkosaan Dalam Putusan Mahakamah Agung 

No.1579/K/Pid.Sus/2009 

Dalam kasus ini terdakwa, Luki Sandi Wahyudi telah terbukti telah melakukan 

perkosaan terhadap Ruli Hariyanti. Perbuatan terdakwa dapat dikenai Pasal 285 

atau Pasal 289 KUHP 

Pasal 285 KUHP  : 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 

unuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan 

perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 

Pasal 289 KUHP : 

                                                           
10.http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-

dalam-penegakan-hukum-di-indonesia, oleh Devi Darmawan’s, diunduh 13 Juni 2012, 10.39 
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Dalam kasus ini telah terbukti adanya persetubuhan yang dilakukan oleh 

tersangka kepada korban.Menurut pendapat saya, Penerapan Pasal 285 pada 

tersangka sudah tepat, karena telah terbukti adanya unsur perkosaan yang 

dilakukan oleh tersangka. 

Dalam dakwaan tersangka juga didakwa dengan Pasal 289 KUHP, menurut 

saya pasal tersebut kurang tepat jika diterapkan pada tersangka, karena pada Pasal 

289 KUHP cenderung pada pencabulan, sedangkan dalam kasus ini sudah terjadi 

persetubuhan secara paksa.Dalam kasus ini usia terdakwa 17 tahun, tersangka di 

ajukan di pengadilan anak. Putusan yang diterima tersangka cenderung lebih 

ringan dari tuntutan jaksa/penuntut umum yang diancam dikenai pidana selama 6 

tahun, tapi pada kenyaataanya PN Blora mejatuhkan putusan pidana selama 1 

tahun 6 bulan. Jaksa/penuntut umum merasa bahwa putusan tersebut kurang adil 

bagi korban, maka jaksa mengajukan banding di PT Semarang, tapi putusan 

banding tersebut justru menguatkan putusan PN Blora. Kemudian jaksa 

mengajukan kasasi di MA dengan alasan bahwa putusan di jatuhkan oleh PN 

Blora dan PT Semarang kurang adil, dan putusan PT Semarang kurang dari 2/3 

dari tuntutan jaksa, Namun dalam hal ini MA memutuskan menolak permohonan 

kasasi dari jaksa penuntut umum. Dalam hal ini tersangka mendapatkan 

perlindungan hukum sebagai anak, karena usia tersangka yang masih belum 

dewasa. 

Berdasarkan Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan terdapat pasal yang menunjukan perlindungan hukum terhadap 

anak yang berstatus narapidana. Dalam Lembaga pemasyarakatan terdapat 
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penggolongan status anak yang berbeda beda, terdapat anak pidana (anak yang 

berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama 

samapai 18 tahun), anak negara ( anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan diLAPAS sampai 

berumur 18 tahun, anak sipil ( anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh penetapan dari pengadilan untuk didik di lapas, paling lama sampai 

18 tahun)11

Terdapat Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai hak asasi anak, serta berbagai kepentingan 

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam perpektif kenegaraan, 

komitmen negara dalam melindungi warga negaranya, dapat ditemukan dalam 

pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, selain itu juga dijabarkan dalam BAB 

XA tentang HAM, khususnya perlindungan anak Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. 

Selain hal tersebut Undang Undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi 

Manusia telah mengatur pasal pasal secara khusus yang mengatur tentang hak 

anak yaitu Pasal 52 sampai 66. 

 

12

Berdasarkan Undang – Undang No 12 Tahun 1995 terdapat peran BAPAS 

dalam memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan.Narapidana bukan 

saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang 

 

                                                           
11 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Bandung 2009 h, 27-29 

12 ‘ibid” 1, 37 
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sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dikenai pidana, 

sehingga tidak harus diberantas.13

Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak sebaiknya 

mempertimbangkan  dan memeperhatikan proposionalitas, hukuman yang 

meniadakan kebebasan kebebasan anak hendaknya dilakukan dengan hati hati, 

hukuman yang bersifat perampasan pribadi sebaiknya jangan dikenakan, kecuali 

hal itu menjadi alternatif yang terakhir, dalam menjatuhkan hukuman bagi anak 

faktor kesejahteraan harus menjadi prioritas yang utama, hukuman mati tidak 

boleh dijatuhkan kepada anak nakal, dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi 

anak, tidak mengenal hukuman fisik, ataupun badan, pejabat yang berwenang 

berhak tidak meneruskan dalam setiap tingkat pemeriksaan.

  

14

                                                           
13 Penjelasan umum Undang Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

14 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Bandung 2009 h 53 

 

Menurut saya putusan yang diberikan oleh Majelis hakim di PN Blora dan 

PT Semarang, tersangka dikenai Pasal 285 KUHP, dan dikurangi setengah dari 

ancaman hukuman di KUHP, karena  usia tersangka belum cukup umur, tapi 

dalam hal hukuman yang dikenakan kepada tersangka selama 1 tahun 6 bulan, 

menurut saya terlalu ringan. Hukuman yang diberikan ke tersangka tidak sesuai 

dngan penderitaan yang harus dialami oleh korban, terlebih lagi korban tersebut 

juga mengalami keterbelakangan mental, secara naluri manusiawi perbuatan yang 

dilakukan tersangka bertentang dengan moral. Walaupun usi tersangka masih 

muda, diharapkan dengan adanya pemberian hukuam yang tepat tersangka akan 

jera, dan menimbulkan efek bagi masyarakat. 
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Dalam hal adanya disparitas oleh hakim, dalam hal ini dapatlah kita lihat 

adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. 

Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim 

terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di 

dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik 

dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat 

terjadi dalam beberapa kategori yaitu: Disparitas antara tindak tindak pidana yang 

sama, disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan 

yang sama, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, disparitas 

antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak 

pidana yang sama.15

Banyak tokoh yang memberikan defisi tentang remaja, seperti Debrun 

(dalam rice 1990), mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara 

masa anak anak dengan masa dewasa. 

  

2.3 Konsep Kedewasaan 

Kenakalan anak sering disebut “juvenile delinquecy” atau yang biasa 

diartikan sebagai “kejahatan remaja” dan dirumuskan sebagai aturan tingkah laku 

yang bertentangan dengan agama, dan ketentuan hukum yang berlaku di 

masyarakat. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak anak menjadi dewasa, 

yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun.  

16

                                                           
15

  

http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-
penegakan-hukum-di-indonesia, oleh Devi Darmawan’s, diunduh 13 Juni 2012, 10.39 

 
16 episentrum.com/search/apa pengertian remaja menurut hukum,posted by forumdoremi 

in Arti Remaja 27 Oktober 2011, 20.10 
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Kenakalan remaja (juvenile delinquency) adalah suatu perbuatan yang 

melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia 

remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa.Sedangkan Pengertian kenakalan 

remaja Menurut Paul Moedikdo adalah :  

1. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi 

anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum 

pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya. 

2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk 

menimbulkan keonaran dalam masyarakat. 

3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi 

sosial.17

Perbedaan usia dewasa menurut satu aturan hukum dengan aturan hukum 

yang lain terkadang berbeda.Berikut ini berbagai referensi tentang besaran usia 

dewasa menurut berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada 

Hukum Perdata (BW) : 21 tahun, Pasal 330 : "Belum dewasa adalah mereka yang 

belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu telah 

kawin. Pada Hukum Pidana (KUHP) : 16 tahun, Pasal 45 Dalam menuntut orang 

yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 

enam belas tahun, Hakim dapat menentukan Memerintahkan supaya yang 

bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaan tanpa 

pidana apaun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada 

 

                                                           
17 http://www.idafazz.com/tentang-kenakalan-remaja.php, by Justim3, diunduh 27 

Oktober 2011 
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pemerintah tanpa pidana apapun. Hukum Islam (KHI) : 21 tahun, Pasal 98 Ayat 

(1) : "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan". Hukum Adat : Hukum adat tidak mengenal batasan 

umur belum dewasa dan dewasa. Hukum Adat hanya mengenal secara isidental 

saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut 

dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan 

hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.. 

       Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) : Pria 19 tahun dan 

Wanita 16 tahun, Pasal 7 : "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai 

umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.18 

Konsep remaja merupakan konsep yang relatif  baru, yang muncul kira-kira 

setelah industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika serikat dan 

Negara-negara maju lainnya. Tidak heran kalau dalam berbagai undang-undang 

yang ada di berbagai Negara di dunia tidak dikenal istilah “remaja”. Disisi lain 

hukum pidana memberikan batasan 18 tahun sebagai usia dewasa (atau yang 

kurang dari itu tetapi sudah menikah). Tingkah laku yang melanggar hukumpun 

misalnya: “mencuri” belum disebut sebagai kejahatan kriminal melainkan hanya 

disebut sebagai “kenakalan.19

 

 

                                                           
18.http://www.google.co.id/search?q=72legalogic.wordpress.com%2F...%2Fdewasa 

menurut-hukum-positif-indonesia.&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en 
US:official&client=firefox-a, 27 Oktober 2011, jam 19.58 

19.http://forumduremi.wordpress.com/2011/06/28/remaja-menurut-hukum,diposted by 
forumdoremi in Arti Remaja 27 Oktober 2011, jam 20.30 
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