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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hukum merupakan bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat 

karena sebagaimana yang kita ketahui dalam setiap masyarakat pasti selalu ada 

hukum yang mengatur, vice versa. Hal tersebut sejalan dengan adagium milik 

Marcus Tullius Cicero yakni ubi societas ibi jus : dimana ada masyarakat disitu ada 

hukum. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang 

bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative 

karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh 

dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya 

melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.1 

Hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan tiap individu 

memerlukan suatu penegakkan hukum yang baik pula agar hukum itu sendiri 

berjalan dengan baik. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 

diperhatikan, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan 

(zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).2 Kepastian hukum diperlukan 

karena dengan adanya kepastian hukum maka tujuan hukum yakni ketertiban 

masyarakat dapat tercapai. Namun, masyarakat juga mengharapkan agar hukum 

yang lahir dan ditujukan untuk individu memiliki manfaat bagi individu dan 

 
1 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 41. 
2 Ibid., hal. 160. 
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masyarakat yang bersangkutan. Begitu pula unsur keadilan dalam penegakan 

hukum diperlukan agar masyarakat merasa aman dan merata. 

Penegakan hukum untuk mencegah kejahatan merupakan hal yang penting 

karena kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan publik. Menurut W. 

Kusumah Mulyana3, kejahatan tidak hanya diukur berdasarkan functional 

imperatives of social institution sebagai kriteria moral, melainkan juga diukur oleh 

nilai kerugian yang diakibatkan terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, bahkan 

juga terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.4 Perlu ada 

proporsi yang tepat antara kejahatan dan sanksi karena apabila sanksi yang sama 

diberikan kepada dua kejahatan yang berbeda dan sama-sama mencederai 

masyarakat dalam tingkatan yang berbeda, maka tidak ada penghalang bagi 

individu untuk melakukan kejahatan yang lebih besar.5  

Sanksi diperlukan menurut Cesare Beccaria bukanlah untuk menyiksa 

makhluk berperasaan atau untuk membatalkan kejahatan yang telah dilakukan 

tetapi untuk mencegah penjahat mencederai lebih lanjut masyarakat dan mencegah 

orang lain dari perbuatan yang serupa. Konsep sanksi seperti itu serta cara 

menindaknya seharusnya dapat menciptakan pengaruh kuat dan abadi di pikiran 

orang lain dengan siksaan paling ringan pada tubuh penjahat.6 Namun terkadang 

sebuah kejahatan kecil diampuni apabila orang yang diserang memilih untuk 

 
3 Beliau merupakan seorang akademisi Indonesia, Kriminolog di Universitas Indonesia dan anggota 
Komisi Pemilihan Umum 2001-2007. 
4 Ende Hasbi Nassaruddin. Kriminologi. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hal. 4. 
5 Cesare Beccaria. Perihal Kejahatan dan Hukuman. terj. Wahmuji. (Yogyakarta: Genta Publishing, 
2011), hal. 21. 
6 Ibid., hal. 38. 
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memaafkan penyerang. Mungkin terdengar alamiah dan manusiawi, tapi 

sebenarnya perbuatan korban akan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar.  

Pemikiran Cesare Beccaria tersebut berkaitan dengan pemikirian 

kriminolog Chicago, Edwin H. Sutherland yakni differential association, untuk 

menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial.7 Menurut 

Sutherland, perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku 

manusia pada umumnya yang bukan kejahatan.8 Differential association 

didasarkan pada sembilan proposisi (dalil), yaitu:9 

1. Criminal behavior is learned (tingkah laku kriminal dipelajari). 

2. Criminal behavior is learned in interaction with other person in a 

process of communication (tingkah laku kriminal dipelajari dalam 

interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang 

tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu 

lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan bersama 

orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. 

3. The principal part of the learning of criminal behavior occurs within 

intimate personal groups (bagian terpenting dari mempelajari 

tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang 

yang intim/dekat). 

4. When criminal behavior is learned, the learning includes (a) 

techniques of commiting the crime, which are sometimes very 

 
7 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 
75. 
8 H. R. Abdussalam. Kriminologi. (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 68. 
9 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op.Cit. hal. 75-77. 
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complicatrd, sometimes very simple and (b) the specific direction of 

motives, drives, rationalizations and attitudes (ketika tingkah laku 

kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik 

melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat 

mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, 

rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap). 

5. The specific direction of motives and drives is learned from 

definitions of the legal codes as favorable or unfavorable (arah 

khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari 

melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia 

menguntungkan atau tidak).  

6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions 

favorable to violation of law over definitions unfavorable to 

violation of law (seseorang menjadi nakal karena definisi-definisi 

yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-

definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Hal 

ini merupakan prinsip kunci (key principle) dari differential 

association, arah utama dari teori ini. 

7. Differential associations may vary in frequency, duration, priority 

and intencity (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam 

dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya dan 

intensitasnya).  
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8. The process of learning criminal behavior by association with 

criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism 

that are involved in any other learning (proses mempelajari tingkah 

laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti 

kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap 

pembelajaran lain). 

9. While criminal behavior is an expression of general needs and 

values, it is not explained by those general needs and values, since 

noncriminal behavior is an expression of the same needs and values 

(walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari 

kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal 

itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum 

tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari 

kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama). 

Menurut Sutherland, tingkah laku jahat dipelajari dari orang lain melalui 

interaksi dan komunikasi, bukan merupakan unsur yang diwariskan dan dibawa 

sejak lahir sebagaimana pemikiran Cesare Lombroso bahwa kejahatan merupakan 

bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born, not made).10 Teori 

Lombroso tentang born criminal menyatakan bahwa penjahat mewakili suatu tipe 

keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non kriminal. Lombroso 

mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang 

 
10 Ende Hasbi Nassaruddin. Op.Cit. hal. 154. 
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termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari 

evolusi.11 

Pada dasarnya jalan damai sebagai resolusi konflik terhadap tindak pidana 

delik biasa mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak diproses hukum dan pelaku 

kembali berbaur dalam masyarakat tanpa memahami bahwa ia telah melakukan 

perilaku menyimpang. Perilaku pelaku yang menyimpang dan tidak diproses 

hukum ini berpotensi untuk dipelajari oleh orang lain melalui interaksi sosial 

sebagaimana dalil kedua milik Sutherland yakni criminal behavior is learned in 

interaction with other person in a process of communication (tingkah laku kriminal 

dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). 

Bahwasanya seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup 

dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dari orang lain baik 

melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. 

Hukum dalam konsep sebagai institusi, maka fungsi hukum bagi 

masyarakat dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan sebagai salah 

satu institusi atau lembaga penegak hukum mempunyai tugas untuk menerima, 

memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selain 

pengadilan sebagai lembaga penegak hukum juga ada kejaksaan, kepolisian dan 

penasehat hukum. Dalam pandangan kenegaraan maupun kemasyarakatan, 

pengadilan atau hakim (sebagai penyelenggara peradilan) senantiasa ditempatkan 

pada posisi sentral dalam penegakan hukum, seolah-olah benar, salah, adil dan tidak 

adil bersumber pada pengadilan. Di dalam penyelesaian sengketa, posisi pengadilan 

 
11 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op.Cit. hal. 38. 
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adalah sebagai lembaga ajudikasi atau memutus, yaitu memutus menurut 

hukumnya.12  

Di setiap negara suatu pelanggaran undang-undang atau timbulnya konflik 

dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan di luar 

pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memberikan 

kepastian bagi para pihak melalui putusan pengadilan yang mudah diakses dan 

bersifat memaksa, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui 

sebagai resolusi konflik dan dilakukan tanpa campur tangan peradilan yang 

dianggap memakan waktu lama dengan berasaskan terbuka untuk umum sehingga 

tinggi potensi untuk dikenakan sanksi sosial pula. Penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan bersifat terbatas dalam artian hanya dapat ditempuh dalam bidang 

hukum tertentu yakni bidang perdata dan bidang publik khusus delik aduan saja. 

Nyatanya dalam hidup masyarakat sehari-hari penyelesaian perkara di luar 

campur tangan penegak hukum untuk kejahatan-kejahatan tertentu sering dirasakan 

lebih baik dan bermanfaat daripada melalui jalur peradilan. Kerugian penyelesaian 

melalui jalur hukum, antara lain, tidak bersifat kekeluargaan sehingga dapat 

merenggangkan hubungan-hubungan kekeluargaan dan dari segi hukum sendiri 

proses penyelesaiannya cukup lama, terlebih kalau sampai tingkat Mahkamah 

Agung yang memakan waktu sampai bertahun-tahun sehingga tuntutan keadilan 

dari yang terkena kejahatan mungkin tidak akan lagi dirasakan terpenuhi sebab 

perkara itu sendiri telah terlupakan.13 

 
12 I Made Sukadana. Mediasi Peradilan. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 146-147. 
13 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana. (Bogor: Ghalia Indonesia, 1987), hal. 50.  
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Namun kondisi ini juga berujung pada pelaku yang lepas begitu saja dari 

jeratan hukum. Perkara pidana yang diselesaikan di luar pengadilan pada dasarnya 

bertentangan dengan hukum pidana sebagai hukum publik. Sebagai hukum publik, 

maka hukum pidana dapat dicirikan yaitu14:  

1. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat 

dengan orang perorangan. 

2. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang 

perorangan. Dengan perkataan lain, orang perorangan 

disubordinasikan kepada penguasa. 

3. Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan terlarang 

tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan 

pada umumnya, negara/penguasa wajib menuntut seseorang 

tersebut. 

4. Hal subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum 

pidana objektif atau hukum pidana positif. 

Bahwasanya beberapa rumusan rumusan pasal dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terbagi menjadi delik biasa dan delik aduan. 

Dalam delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban 

sehingga walaupun korban mencabut laporan/pengaduannya kepada aparat 

penegak hukum seperti polisi, penyidik tetap berkewajiban untuk melanjutkan 

proses perkara sedangkan dalam delik aduan hanya dapat diproses apabila ada 

 
14 Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. (Pekanbaru: PT Refika Aditama, 
2011), hal. 46. 
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pengaduan atau laporan dari korban sehingga apabila korban tindak pidana dapat 

mencabut laporannya dan aparat penegak hukum berkewajiban untuk tidak 

melanjutkan proses perkara. 

Perdamaian terhadap tindak pidana delik biasa secara yuridis formal tidak 

diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga 

pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam 

hukum pidana positif.15 Tindak pidana delik biasa seperti Pasal 289 KUHP tentang 

perbuatan cabul, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 361 KUHP tentang 

pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Sedangkan tindak pidana 

delik aduan seperti Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 310 KUHP tentang 

penghinaan, Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia dan Pasal 362 KUHP 

tentang pencurian dalam keluarga. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya terdapat putusan 

yang dimana pertimbangan hakim menyatakan bahwa apabila dampak dari tindak 

pidana yang dilakukan oleh pelaku tak begitu merugikan masyarakat secara luas, 

termasuk pihak korban, maka sebaiknya ditangani dengan pendekatan lain telebih 

dahulu tanpa perlu diproses pidana. Putusan Hakim Purwokerto Nomor 

247/Pid.B/2009/PN.PWT tentang seorang Nenek Minah berumur 55 (lima puluh 

lima) tahun yang didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 3 (tiga) buah 

coklat atau kakao milik PT Rumpun Sari Antan di Pengadilan Negeri Purwokerto.16 

 
15 Jamal Abdullah. “Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa yang 
Diselesaikan dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan 
Kematian)”. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016. hal. 3. 
16 Widodo Dwi Putro. “Mencari Kebenaran Materiil dalam “Hard Case” Pencurian Tiga Buah 
Kakao”. Jurnal Yudisial Volume III Nomor 3, Desember 2010. hal. 222. 
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Nenek Minah yang pada saat menjalani proses persidangan tidak didampingi 

pengacara dinyatakan hakim terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melanggar Pasal 362 KUHP sehingga dijatuhkan vonis pidana 1 (satu) bulan 15 

(lima belas) hari, dengan masa percobaan tiga bulan. Hakim menimbang bahwa: 

“Fenomena “kasus M” ini menarik perhatian masyarakat karena 
menyentuh sisi kemanusiaan, melukai keadilan rakyat dimeja hijaukan 
ambil 3 (tiga) biji kakao bernilai Rp2.100 (dua ribu seratus rupiah), 
aktivis dukung M dibebaskan, … mestinya polisi, jaksa dan majelis 
hakim bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku. 
Kalau dampaknya tak begitu merugikan masyarakat secara luas 
termasuk pihak korban itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, 
tidak terus diproses pidana.”17 

Dalam mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, hakim 

telah menyampaikan argumentasi sosiologis dan psikologis namun hal-hal yang 

memberatkan tidak dijumpai pada terdakwa M. Hakim juga mempertimbangkan 

hal-hal yang meringankan antara lain:18 

1. Terdakwa M lanjut usia; 

2. Terdakwa adalah petani tua yang tidak punya apa-apa; 

3. Tiga buah kakao sangatlah berarti bagi petani M, buat benih untuk 

ditanam kembali. Sedangkan dari sisi perusahaan perkebunan 

tidaklah terlalu merugi 

4. Semangat terdakwa M, haruslah diapresiasi, menghadiri 

persidangan tepat waktu meski letih dan tertatih; dan 

5. Peristiwa mengambil tiga kakao, bagi M selaku terdakwa, 

merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa, 

 
17 Ibid., hal. 225-226. 
18 Ibid. 
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melukai hati, menguras tenaga dan harta serta memuat keropos jiwa 

raga. 

Selanjutnya terdapat pula ketentuan yang mengatur jenis-jenis perkara dan 

putusan yang secara eksplisit tidak dapat diajukan kasasi. Dalam ranah pidana, 

diatur dalam Pasal 205 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(“KUHAP”) yang mengatur bahwa putusan pengadilan negeri dalam acara cepat 

(dalam hal ini perkara tindak pidana ringan) merupakan peradilan tingkat pertama 

dan terakhir (tidak dapat diajukan kasasi) dan Pasal 244 KUHAP melarang kasasi 

terhadap putusan bebas dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Selain itu19, 

dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 

mengecualikan putusan perkara pidana yang tidak dapat kasasi, yakni putusan 

perkara praperadilan, putusan dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, dan perkara tata 

usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang 

jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.  

Namun setelah diatur sedemikian rupa, tetap saja terdapat perkara yang 

diselesaikan di luar pengadilan padahal perkara tersebut telah menyita perhatian 

banyak orang dan berpotensi memberikan dampak yang besar bagi korban dan 

masyarakat sekitar. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh salah satu 

mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) diselesaikan di luar pengadilan 

 
19 Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
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padahal sebagaimana hukum yang berlaku bahwasanya tindak pidana pelecehan 

seksual bukanlah suatu delik aduan sehingga polisi atau aparat penegak hukum 

wajib melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Kasus ini bermula pada seorang 

mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM mengikuti program kuliah kerja 

nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku pada tahun 2017. Pelaku merupakan seorang 

mahasiswa Fakultas Teknik UGM yang menjadi peserta KKN bersama korban di 

Pulau Seram.  

Disana pelaku diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual dan menurut 

pengakuan korban, hal tersebut terjadi pada saat korban sedang tidur lalu korban 

yang terbangun spontan membalikkan badannya menjauhi pelaku namun pelaku 

menarik kembali badan korban dan mengulangi perbuatannya. Menanggapi hal 

tersebut, korban yang telah merasakan sakit pada kemaluannya, memberanikan diri 

dan mendorong pelaku yang sedang melakukan perbuatannya.  

Menanggapi kasus tersebut, UGM sebagai mediator menjalankan proses 

mediasi terhadap korban dan pelaku. Hasilnya dari mediasi tersebut adalah 

pemberian sanksi terhadap pelaku dengan menandatangani surat permohonan maaf, 

pembatalan KKN, skorsing mengikuti KKN selama satu semester, penundaan 

yudisium dan penundaan wisuda minimal 6 bulan. Rektor UGM Panut Mulyono 

memberikan kesaksian bahwa beliau yakin sebetulnya tanpa ke ranah hukum, UGM 

bisa menyelesaikan sendiri persoalan ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya.20  

 
20 Kompas, 10 November 2018, hal. 20. 
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Bahwasanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa 

UGM dikategorikan sebagai perbuatan cabul yakni perbuatan yang melanggar rasa 

kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu 

berahi kelamin.21 Perbuatan cabul merupakan suatu tindak pidana delik biasa yang 

dimana pihak yang berwenang wajib untuk memproses tindak pidana tersebut 

sehingga mahasiswa UGM dapat dijerat dengan Pasal 289 KUHP yang berbunyi: 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya 
perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman 
penjara selama-lamanya sembilan tahun.” 

Namun tetap saja pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan melalui jalur 

non litigasi (mediasi) di bawah pengawasan universitas yang bersangkutan. 

Penyelesaian di luar pengadilan ini memicu kritik publik yang mempertanyakan 

keseriusan pihak UGM dalam menuntaskan kasus pelecehan yang terjadi di bawah 

pengawasannya. Ketidakseriusan pihak UGM dalam menangani perkara pelecehan 

seksual mencerminkan bahwa UGM sebagai kampus terpandang mendukung 

pelaku kekerasan seksual. Selain itu, pelonggaran penegakan hukum yang terjadi 

karena tidak ada penanganan serius dari aparat penegak hukum, meningkatkan 

potensi akan terulangnya kasus yang sama di masa mendatang.  

Contohnya telah terjadi kembali kekerasan seksual yang diselesaikan di luar 

pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2019 lalu. Kali ini terjadi pada saat korban 

yang masih berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun menggunakan kereta rel listrik 

(KRL) di Stasiun Manggarai. Pelaku kasus pelecehan seksual yakni Hengki yang 

 
21 R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal 
Demi Pasal. (Bogor: Politeia, 1995), hal. 212. 



 

 
 
 

14 

berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun menggunakan tangan kiri memegang area 

sensitif korban di bagian dada milik korban. Menanggapi hal tersebut, korban telah 

melaporkan peristiwa ini kepada polisi di hari yang sama. Namun pada tanggal 22 

Agustus 2019, korban mencabut laporan yang dibuatnya di Polda Metro Jaya. 

Kemudian dengan dalil telah dicabutnya laporan korban maka polisi dengan 

pertimbangannya mengabulkan penangguhan penahanan atau membebaskan 

pelaku.22  

Bahwasanya anak sebagai penerus bangsa memiliki hak penuh untuk 

mendapatkan perlindungan dari negara sehingga kekerasan seksual terhadap anak 

merupakan kejahatan serius (serious crimes) karena mengancam dan 

membahayakan jiwa anak, merusak tumbuh kembang anak serta mengganggu 

kenyamanan masyarakat. Setiap pengaturan yang berhubungan dengan 

perlindungan anak bertujuan untuk memberi efek jera terhadap pelaku dan 

mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. 

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, 

pemerkosaan, pencabulan serta incest. Oleh karena itu, menurut Erlinda (Sekretaris 

Jenderal KPAI) kasus pelecehan seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung 

es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada 

enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor.23 Kekerasan 

seksual pada anak tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat terjadi kapan saja 

 
22 The Jakarta Post, 27 Agustus 2019, hal. 11. 
23 Ivo Noviana. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak:Dampak dan Penanganannya Chils Sexual 
Abuse: Impact and Hendling.” Sosio Informa, Vol. 1, No. 1, Januari-April, Tahun 2015. hal. 15. 
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dan dimana saja serta siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual karena 

tidak adanya karakteristik khusus. 

Kasus yang menimpa seorang anak di atas memenuhi Pasal 76E Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) yang 

berbunyi: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 
kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul.” 

Dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(“Perpu Perlindungan Anak”) yang berbunyi: 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

Pelecehan seksual bukanlah suatu delik aduan yang mementingkan adanya 

laporan dari pihak yang dirugikan melainkan suatu delik biasa yang dimana aparat 

penegak hukum berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Terlebih lagi 

apabila yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Ketidakseriusan aparat 

penegak hukum untuk memproses kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak 

di bawah umur tentunya bertentangan dengan komitmen Pemerintah untuk 

memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak.  

Selain itu, pentingnya diproses perkara kekerasan seksual terhadap anak 

adalah karena kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis bagi 
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anak. Tindakan kekerasan seksual pada anak akan membawa dampak emosional 

dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan 

seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan 

menyalahkan diri sendiri, rasa takut untuk berhubungan dengan orang lain, 

mengalami pasca-trauma stress disorder, kecemasan dan penyakit jiwa lain 

termasuk gangguan kepribadian.24 Namun setelah dihadapkan dengan berbagai 

peraturan dan alasan pentingnya penanganan tindak pidana pada anak, aparat 

penegak hukum memilih untuk melakukan “pembiaran” terjadinya kekerasan 

seksual sebagaimana kasus yang telah penulis paparkan di atas. Mungkin saja 

“pembiaran” yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didasarkan pada tingkat 

kesulitan penyidikan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa terdapat kriteria tingkat kesulitan 

penyidikan perkara yakni perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit dan perkara 

sangat sulit. Bahwasanya sesuai tingkat kesulitan penyidikan perkara, terhadap 

perkara sulit dan sangat sulit akan ditangani oleh Mabes Polri dan Polda, terhadap 

perkara mudah, sedang dan sulit akan ditangani oleh Polres, dan terhadap perkara 

mudah dan sedang akan ditangani oleh Polsek. 

Pembiaran (permissiveness), dalam artian membiarkan berlangsungnya 

perbuatan menyimpang yang menimbulkan korban dapat disebabkan antara lain 

oleh karena masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut, 

badan kontrol sosial atau si korban penyimpangan tersebut mungkin takut akan 

 
24 Ibid.,hal. 19. 
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kemungkinan adanya akibat yang bertentangan dan sikap tidak peduli atau 

pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi 

yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.25 

Dari sudut pandang si penyimpang atau pelaku hal ini sering dapat diterima 

sebagai suatu toleransi yang disengaja atau paling sedikit sebagai suatu pembiaran 

karena kelalaian. Dalam keadaan ini si korban sedikit banyak ikut serta 

menciptakan iklim yang memudahkan dirinya menjadi korban. Jadi si korban tidak 

dapat menyalahkan sepenuhnya orang lain dalam hal ia menjadi korban. Menjadi 

masalah apabila pembiaran itu dibiarkan berlarut-larut sehingga kemudian 

dianggap sesuatu yang wajar atau lalu melembaga kemudian, hingga 

mempengaruhi secara negatif perkembangan mental anggota masyarakat hari ini 

dan kemudian hari.26 Hal inilah alasan mengapa konsep pemidanaan merupakan 

suatu keharusan yang timbul akibat suatu perbuatan tindak pidana.  

Dalam konsep retributisme, negara memposisikan diri sebagai pengganti 

korban untuk merumuskan dan menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku. 

Pengambilalihan ini bertujuan pula untuk meminimalkan potensi pembalasan yang 

bersifat personal dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional 

demi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Namun disamping itu, sebenarnya 

Indonesia juga mengenal keadilan restorative yang memandang kejahatan bukan 

hanya sebagai perbuatan melanggar hukum pidana sebagai hukum negara tetapi 

juga sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban. 

 
25 Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan). (Jakarta: PT Bhuana Ilmu 
Populer, 2004), hal. 71. 
26 Ibid. 
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Persepsi ini mengandung konsekuensi harus dipertimbangkannya juga aspek 

korban dalam penanggulangan kejahatan, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan 

dan kemudian dijatuhkan tidak saja berguna bagi pelaku dan masyarakat luas, tetapi 

juga berguna bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban.27 

Pada dasarnya keadilan restorative menjadi penyelesaian perkara anak 

dalam sistem peradilan pidana anak dengan harapan dapat melindungi kejiwaan 

seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Jenis sanksi pidana yang dapat 

dirumuskan dan dijatuhkan adalah jenis sanksi yang dapat menggugah tanggung 

jawab pelaku terhadap penderitaan korban atau sanksi yang bertujuan untuk 

memulihkan penderitaan korban. Bahwasanya konsep umum dari keadilan 

restorative adalah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar 

pengadilan.  

Sebenarnya secara eksplisit konsep tersebut telah ditempuh dalam perkara 

tindak pidana dan bahkan tercermin dalam RKUHP28 yakni penyelesaian konflik 

secara damai ditempuh dengan cara pembayaran denda sebagaimana diatur dalam 

Pasal 79 bahwa pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib 

dibayar oleh terpidana. Telah diatur pidana denda berdasarkan kategori yakni 

Kategori I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kategori II sebesar 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kategori III sebesar Rp50.000.000,00 (lima 

 
27 G. Widiartana. “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan 
Menggunakan Hukum Pidana.” 
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/viewFile/1418/1096> diakses 15 September 
2019. 
28 Pada tanggal 18 September 2019, RKUHP disetujui oleh DPR RI tingkat I. Namun dikarenakan 
adanya desakan dari masyarakat, Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers pada tanggal 20 
September 2019 menyatakan penundaan terhadap 4 RUU yakni salah satunya adalah RKUHP. Pada 
tanggal 24 September 2019, RKUHP ditunda dalam rapat paripurna di tingkat II. 



 

 
 
 

19 

puluh juta rupiah), Kategori IV sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 

Kategori V sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Kategori VI sebesar 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Kategori VII sebesar Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) dan Kategori VIII sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 

miliar rupiah).  

Dalam Pasal 81 mengatur pelaksanaan pidana denda bahwa pidana denda 

dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan 

hakim. RKUHP sendiri merancang bahwa nantinya pidana denda ini dapat 

dikenakan kepada tindak pidana delik biasa seperti rumusan Pasal 462 bahwa setiap 

orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang 

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

tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI 

dan rumusan Pasal 493 mengatur tindak pidana penggelapan ringan dengan 

ancaman pidana denda paling banyak Kategori II apabila yang digelapkan bukan 

ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya 

tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya, apabila seseorang 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) 
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tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara maka 

dapat hanya dijatuhkan pidana denda dengan syarat antara lain tindak pidana yang 

dilakukan tanpa korban, korban tidak mempermasalahkan atau bukan pengulangan 

tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 71 RKUHP. 

Selain itu, dalam RKUHP mengakui adanya delik aduan dan mengatur 

mekanisme laporan pengaduan terhadap tindak pidana delik aduan yang tidak jauh 

berbeda dengan yang ada dalam KUHP sekarang. Diatur dalam Pasal 24 bahwa 

terdapat beberapa tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan 

dan penuntutan dilakukan kepada semua pembuat. Dalam Pasal 25 diatur bahwa 

tuntutan dilakukan oleh wakil yang sah/wali yang sah/pengampu/istri/keluarga 

dalam garis lurus apabila korban tindak pidana di bawah umur 16 (enam belas) 

tahun dan belum kawin. Pasal 27 mengatur apabila korban tindak pidana 

meninggal, maka dalam jangka waktu tertentu aduan dapat diajukan oleh orang tua, 

anak, suami atau istri. Pasal 28 mengatur bahwa pengaduan dilakukan dengan cara 

menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut dan pengaduan 

dilakukan secara tertulis dan lisan kepada pejabat yang berwenang. Dalam Pasal 29 

mengatur bahwa pengaduan dilakukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak 

diketahui apabila bertempat tinggal di Indonesia, 9 (sembilan) bulan sejak diketahui 

apabila bertempat tinggal di luar negeri dan apabila pengadu berjumlah lebih dari 

satu, maka tenggang waktu dihitung sejak masing-masing mengetahui tindak 

pidana tersebut. Lalu, dalam Pasal 30 mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik 

kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pengaduan diajukan dan pengaduan yang 

ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. 
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Sebenarnya selain penyelesaian di luar pengadilan adalah terbatas, 

penyelesaian di luar pengadilan ditempuh untuk menjaga harmonisasi, menjaga 

agar tidak ada pihak yang menanggung malu. Hal ini dikarenakan perkara tersebut 

berkaitan erat dengan para pihak (pelaku dan korban) lebih banyak dibandingkan 

dengan perkara pidana lain yang menjadi (sebagian besar) urusan negara karena 

mengganggu ketentraman dan ketertiban.29 Namun hal tersebut menjadi rancu saat 

penyelesaian melalui jalur non litigasi menjadi konsensus untuk menghindari diri 

dari rasa malu yang berujung siapapun berkemungkinan kebal hukum. 

Hal penting dalam pemikiran Cesare Beccaria mengenai jalan damai bahwa 

mungkin saja korban memaafkan pelaku namun bukan berarti pelaku dapat lepas 

dari ancaman sanksi yang diatur karena hak untuk menghukum bukanlah hak 

individu, melainkan hak negara dalam hal ini pemerintah. Hal ini dikarenakan 

negara memiliki peran penting yakni untuk mewakili kepentingan publik 

melakukan proses hukum terhadap tersangka tindak pidana dan juga untuk 

mewakili kepentingan publik dalam hal memproses tersangka yang juga bagian dari 

anggota masyarakat itu sendiri. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Jalan Damai Sebagai Resolusi 

Konflik Dalam Tindak Pidana Delik Biasa Ditinjau Dari Perspektif 

Kriminologi”. 

 

 

 
29 Agus Raharjo. “Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.” Mimbar Hukum, 
Volume 20, Nomor 1, Februari 2008.  hal. 99. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana jalan damai sebagai resolusi konflik tindak pidana delik biasa 

diatur dalam RKUHP? 

1.2.2 Bagaimana mekanisme jalan damai sebagai resolusi konflik dalam tindak 

pidana delik biasa melalui perspektif kriminologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui dan memahami pengaturan dalam RKUHP mengenai jalan 

damai sebagai resolusi konflik tindak pidana delik biasa. 

1.3.2 Untuk mengetahui dan memahami mekanisme jalan damai sebagai resolusi 

konflik dalam tindak pidana delik biasa melalui perspektif kriminologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan serta melatih 

pikiran kritis tentang isu sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat 

khususnya resolusi konflik tindak pidana delik biasa ditempuh melalui 

jalur non litigasi. 

2. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam bidang 

ilmu pengetahuan serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

untuk penelitian seterusnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Mengingatkan aparat penegak hukum mengenai pentingnya 

penegakan hukum yang tegas terhadap tiap tindak pidana yang 

pasalnya sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk 

diproses secara hukum. 

2. Bagi Masyarakat 

Membantu dan mengingatkan masyarakat mengenai isu sosial yang 

mengarahkan masyarakat ke dalam budaya impunitas dikarenakan 

kebiasaan konsensus untuk menyelesaikan konflik melalui jalur non 

litigasi termasuk tindak pidana delik biasa sekalipun. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistemasika penulisan terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, bagian isi 

penelitian dan bagian akhir penelitian. 

1. Bagian Pendahuluan 

Bagian ini memuat judul 

2. Bagian Isi Penelitian 

a. Bab I Pendahuluan 

Bab ini menyajikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

b. Bab II Tinjauan Pustaka 
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Bab ini membahas tentang landasan teori yang mencakup landasan teori 

serta landasan konseptual. 

c. Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas mengenai penentuan obyek penelitian, metode 

pengumpulan data dan analisis data. 

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab ini menyajikan tentang analisis penelitian dan pembahasan dari 

penelitian sehingga data yang ada mempunyai arti. 

e. Bab V Penutup 

Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian yang ditarik dari 

analisis data dan pembahasan beserta saran dari penulis terkait 

penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini memuat daftar pustaka yang menjadi acuan yang relevan dalam 

penelitian ini.  


