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Secara yuridis, polanggaran terhadap pasal 287 KUHP bw~an 
merupakan p~rkosaan. Perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 
285 KUHP nlempunyai unsur penting yang harus dibuktikan, yaitu 
adanya unsur kekerasan dalam bersetubuh. Yang menJc<di permasa
lahan dalam penelitian ini adalah: 
(1) 	apakah adanya unsur pal~saan merupakan unsur yang esensial 

dahull menentukan adanya pelanggaran terhadap pasal 287 KUHP; 
(2) 	 apHkah yang melatarbelakangi seseorang untuk melangcar pasal 

287 KUHP ?, 
Untuk menjawab permasalahan tersebut di ataD, saya melaku

kan peneli tian di Kabupaten Kediri. Lokasi penelitian ini dipilih 
berdasarl~an banyalmya kejahatan kesusilaan terj~(li. AJ.;:hir-akhir 
ini di Kediri banyak ter jadi kejahatan kesusilaa!l, l~hususnJ' a 
yang berkaitbll dent;an pasal 287 KUHP. Data tentallg kejahatan 
kesusilaan diperoleh dari i(epoli sian Wilay ah ?Cediri. D8ri data 
ini kernudian dicari/dip:'.lih sepuluh (10) kasus sebngai sampel. 
Sepuluh kasus ini merupakan knsus yang terjadi pada periodc 
tahun 1)89. Perlu diketahui bahwa 10 kasus yang dipilih meru
1'0kan perkara-perkara yang telah mempunyai keput'lsar, yang tetap. 

SecG',ra krillljnoloCis, perbuatan bersetulmh y,m$ dilakulmn 
terhad8) seorang Wani ta, tanpu adanya persetuju,fu'1 dari Wani t8 
tersebut diklasifH:asikan sebagai perkosaan. Hal inj, berarti 
apabila perbuatan bersetubuh, sebagaimana dimaksud dalam pesDl 
287 KUHP, dilakukan dengan ancaffian maka perbuatan t~rsebut di
klaslflkaslkan se bagai perl~osaan. Dalam kasus-kssus pclangc;aron 
terhadep lOasal 287 KUHP, adanya unsur pal<:saan ,'Ian;;; borupa luka 
pada tubuh korban tidal" menjadi pertimbangan baE,'i he,kim dalam 
memutus perkara. Hal tni berbeda dengan pasal 285, dimana unsur 
kekerasan harus di buktikan. 

Dari hasil peneli tian tehadap berkas perkara, dap::;t dike
tahui bahwa nafsu merupal<:an alasan yang dominan dala:, melakukan 
perbuatan bersetubuh ter'ladap anak di bawah umur. PenDertian 
nafsu tersebut haruslah d:i. tafsirkan sebagai nafsu yant:; tak ter
kendali, karena nafsu yan:; tak terkendali tidak dapat mempertim
bangkan aki bat dari perbuatall. 
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Selain alasan nafau, ada beberapa hal yang perlu dipertimbang
kan dalam ter jadinya perbuatan se bag8.1mana dimak:;;ud pasal 257 
IWHP; y8.1 tu hal-hal yang melekut pada dirt ,{Orban yanc; dapat 
merangsang timbulnya kejahatan. 

Sebag8.1 saran dalam penelitian ini adalah hendalmya di-. 
bedakaIl dengan jelas entara perbuatan yang melanggar pasal 285 
dengan 287 KUHP, terutama mengen8.1 unsur paksaan dalam bersetu
buh. Bagi wanita yang masih di bawa.h umur, unsur paksaan tidak 
harus berupa paksaan fisik tetapi ancaman yang kecilpun cukup 
membuat dirinya merasa terancam dan melakukan perbuatan terse
but secara terpaksa. 

***** 
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KATA PENGANTAR 

Perbuatan bersetubuh dengan wanita yang mE,sih di bawah 

umur, merupakan salah satu kejahatan kesusilaan yang diatur 

dalam pasal 287 KUHP. Secara yuridis perbuatan tersebut bukan 

merupakan perkosaan sebagaimana d1maksud pasal 285 KUHP. Untuk 

dapat diklasifikasikan sebagai perkosaan, maka perbuutan berse

tubuh tersebut harus dilakukan secara paksa dengan menggunakan 

kekeras,Slll atau ancaman kekerasan. 

Berbeda dengan t1njauan secara yuridis, s~cara kriminolo

gis setiap perbuatan bersetubuh yang dilakukan terhadap seorang 

wani ta tanpa mendapat per'setujuan dari wani ta terse but merupakan 

perbuatan perkosaan. 

Perbuatan bcrsetubuh lazimnya dilakukan oleh orang yang 

telah dewasa terhad,,\p seorang wanlta yang telah dewasa pula. 

Oleh karena i tu pelanggarSlll terhadap pasal 287 KUHP, ditnana yang 

menjadi korban adalah Wanita yang masih dibawah umur, ffiGrupakan 

penyimpengan sexual; ;'lengingat penyimpangan sexual, kllususnya 

yang berkaitan dengan pasal 287 KUHP dewasa ini sangat sering 

terjadi mak8, perlu diadakan suatu penelitian yang berkaitan dengan 

hal tersebut di atas. 

Pada kesempatan 1ni, saya sebagai peneliti i11e;in mengu

capkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian UniverGitas Air

langga yang t,elah memberi kosempatan kepada saya un tu'~ rneneli t1. 

Tall: lupa, pula saya mengucapkan terimakasih kepadc- Bape}. Dr. Frans 

Limahelu, S.H., LL.I1, yang ;;elah lilemberi pene;arahau d"L;.m pe

nelitian ini. 8G1noga has1l penelitian 1n1 dapat bel'I)lSlllfaat bagi 
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pengemoansan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan krimi

no108'1. 

Surabaya. Februari 1991. 

Pene1iti 

Made Darma Weda, S.H. ,M. S. 
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