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Judul : Sanksi Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Tujuan 

Pemidanaan (Studi Komparatif Qanun Aceh No.6 Tahun 

2014 tentang Hukum Jinayat dan Akta 574 Tahun 2002 

tentang Kanun Keseksaan 

Tanggal Sidang : 30 Januari 2021 

Tebal Skripsi : 59 

Pembimbing I : Dr. Faisal Yahya, MA 

Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, SHI, MH 

Kata Kunci : Sanksi Pemerkosaan, Tujuan Pemidanaan, Qanun 

Jinayat, Akta 574 

 

Pemerkosaan adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan 

cara paksaan atau suatu ancaman yang mengancam jiwa terhadap korban. Sanksi 

pemerkosaan yang dimuat dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Qanun 

Jinayat adalah maksimal sanksi bagi pelaku pemerkosaan adalah dengan 175 

kali cambuk atau denda 1.750 gram emas murni atau penjara 175 bulan. 

Sedangkan didalam Akta 574 tentang Kanun Keseksaan adalah maksimal sanksi 

penjara 30 tahun. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah perbandingan 

unsur-unsur bagi tindak pidana pemerkosaan, perbandingan sanksi pemerkosaan 

antara Qanun Jinayat dan Akta 574 dan sanksi pemerkosaan dilihat dari 

perspektif tujuan pemidanaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif dengan menerapkan 

metode yuridis komparatif. Hasil dari penelitian ini bahwa sanksi yang dimuat 

dalam Qanun Jinayat dan Akta 574 bertujuan untuk memberi pembalasan 

terhadap pelaku kejahatan dan memberi efek jera serta menakut-nakuti orang 

yang ingin berbuat kejahatan. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa sanksi 

yang dimuat di dalam kedua-dua hukum materiil bertujuan untuk memberi 

kesadaran kepada masyarakat bahwa setiap kejahatan yang dilakukan 

mempunyai resiko yaitu dikenakan sanksi baik itu berupa cambuk, denda 

maupun penjara.  
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الرحيم الرمحن هللا بسم  
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:بعد اما. نالدي يـو اىل إبحساف تبعهم كمن كاصحابو الو كعلى  
Syukur Alhamdulillah, penulis rafa‟kan ke hadrat Ilahi, selawat dan 

salam buat junjungan besar Nabi Muhammad Saw, ahli keluarga serta para 

sahabat Nabi Muhammad seluruhnya. 

Penulis, mengetahui meskipun skripsi ini telah diusahakan semaksimal 

munkin dengan upaya yang ada, namun pasti ada kekurangan dan komentar 

yang diterima dari pembaca, demi terciptanya kearah kesempurnaan sebagai 

karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat 

penulis harapkan dan diterima dengan senang hati. 

Puji dan syukur ke hadrat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia dengan memberi kesehatan, panjang umur dan kelapangan waktu 

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Sanksi Pidana 

Pemerkosaan dalam Perpsektif Tujuan Pemidanaan (Studi Komparatif 

Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Akta 574 

Tahun 2002 tentang Kanun Keseksaan)”. 

Selanjutnya, dalam usaha menyusun karya ilmiah ini tidak akan selesai 

tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh itu, saya ingin mengucapkan 

terima kasih yang ikhlas kepada: 

1. Bapak Dr. Faisal Yahya, STH, MA. selaku pembimbing 1 

2. Ibu Syarifah Rahmatillah, SHI, MH selaku pembimbing 2 

Seterusnya tidak lupa juga untuk penulis sampaikan ucapan terima kasih 

kekanda (Afiqah Amni) dan (Aliyah Aini) yang tidak pernah putus untuk 

mendoakan adindanya dan senantiasa memberikan dukungan dan dorongan. 

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada 

Pihak Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry khususnya pada Prodi 
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Perbandingan Mazhab dan Hukum untuk semua karyawan. Dimana semuanya 

telah banyak membantu dan menguruskan segala kendala dan kesulitan dalam 

proses menyelesaikan karya ilmiah ini baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Seterusnya, tidak lupa kepada rakan-rakan seperjuangan lainnya yang 

telah banyak memberi dukungan motivasi yang selalu setia dalam setiap waktu 

yang dilalui sepanjang menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih 

juga kepada seluruh pihak universitas ynag mana tidak mampu disebutkan satu 

per satu. 

Akhir sekali, segala jasa dan kebaikan dari semua pihak penulis 

pulangkan kepada Allah Swt untuk membalasnya. Sesungguhnya hanya Allah 

swt jualah yang Maha Adil dan Pemberi Segala Nikmat. Dengan selesainya 

penulisan karya ini, tiadalah yang dipinta melainkan keredhaan Allah swt 

disamping mengharapkan agar ia membuahkan sebanyak-banyak manfaat 

kepada setiap lapisan masyarakat dan pada pembaca. 
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 

transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alîf ا

tidak di-

lambang

-kan 

tidak dilam-

bangkan 
 {t}â‟ t ط

te (dengan 

titik di 

bawah) 

 }z}a z ظ Bâ‟ b be ب

zet (dengan 

titik di 

bawah) 

 „ ain„ ع Tâ‟ t te ت

koma 

terbalik (di 

atas) 

 \S|a‟ s ث
es (dengan 

titik di atas) 
 Gain g ge غ

 Fâ‟ f ef ؼ Jîm j je ج

 Hâ‟ h ح
ha (dengan ti-

tik di bawah 
 Qâf q ki ؽ

 Kâf k ka ؾ Khâ‟ kh ka dan ha خ

 Lâm l el ؿ Dâl d de د

 Ýâl ý ذ
zet (dengan 

titik di atas) 
 Mîm m em ـ

 Nûn n en ف Râ‟ r er ر

 Wau w we ك Zai z zet ز

 Hâ‟ h ha ق Sîn s es س

 Hamzah „ apostrof ء Syîn sy es dan ye ش

 S{ad s} ص
es (dengan ti-

tik di bawah) 
 Yâ‟ y ye م

D{a ض

d 
d{ 

de (dengan ti-

tik di bawah) 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah â a ػػىػ

 Kasrah î i ػػًػ

 D{ammah û u ػػيػ

 

2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

مٍ ... َى  Fath}ah dan yâ‟ ai a dan i 

كٍ ... َى  Fath{ah dan wâu au a dan u 

Contoh: 

كىتىبى    - kataba 

فػىعىلى    - fa„ala 

ذيًكرى    - ýukira 

يىٍذىىبي    - yaýhabu 

ؿى   ًَ ٍَ سي  - su‟ila 

كىٍيفى    - kaifa 

ىىٍوؿى    - haula 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 

ا... َى ل...  َى  Fath{ah dan alîf atau 

yâ‟ 
â a dan garis di atas 

مٍ ... ًَ  Kasrah dan yâ‟ î i dan garis di atas 

كٍ ... َي  D{ammah dan wâu û u dan garis di atas 
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Contoh: 

 qâla - قىاؿى 

 ramâ - رىمىى

 qîla - ًقٍيلى 

 yaqûlu - يػىقيٍوؿي 

 

4. Tâ’ marbût}ah 

Transliterasi untuk tâ‟ marbût}ah ada dua, yaitu tâ‟ marbût}ah hidup dan 

tâ‟ marbût}ah mati, berikut penjelasannya:  

1. Tâ‟ marbût}ah hidup 

Tâ‟ marbût}ah yang hidup atau mendapat harakat fath{ah, kasrah dan 

d{ammah, trasnliterasinya adalah „t‟. 

2. Tâ‟ marbût}ah mati 

Tâ‟ marbût}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah „h‟. 

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan tâ‟ marbût}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka tâ‟ marbût}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh 

ٍاألىٍطفىاؿً  رىٍكضىةي   - raud{ah al-at}fâl 

 - raudatul atfâl 

ىًديٍػنىةي 
اٍلمينػىوَّرىةي  ادل  - al-Madînah al-Munawwarah 

 - al-Madînatul-Munawwarah 

 T{alh{ah - طىٍلحىةي 

 

5. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydîd, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 rabbanâ - رىبػَّنىا

 nazzala - نػىزَّؿى 

 al-birr - الًبر 

 al-h}ajj - احلىجٌ 

 nu„„ima - نيعًٌمى 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu al, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.  

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti 

huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu - الرىجيلي 

ةي  يًٌدى  as-sayyidatu - السى

 asy-syamsu - الشىٍمسي 

 al-qalamu - القىلىمي 

 al-badî„u - البىًدٍيعي 

 al-jalâlu - اجلنالىؿي 

 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alîf. 

Contoh: 

ٍكفى َتىٍخيذي   - ta‟khuýûna 

 ‟an-nau - النػٍَّوءي 

 syai‟un - شىٍيءه 

 inna - ًإفَّ 

 umirtu - أيًمٍرتي 

 akala - أىكىلى 
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8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

يػٍري  ذلىيوى  اللىى  كىًإفَّ   الرَّازًًقٍيى  خى  Wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn 

  Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn 

ٍيلى  كىأىٍكفػيٍوا  كىاٍلًميػٍزىافى  اٍلكى  Wa auf al-kaila wa-almîzân 

  Wa auful-kaila wal-mîzân 

اخلٍىًلٍيل إىبٍػرىاًىٍيمي    Ibrâhîm al-Khalîl 

  Ibrâhîmul-Khalîl 

كىميٍرسىاىىا رلىٍرىاىىا هللاً  ًبٍسمً    Bismillâhi majrahâ wa mursâhâ 

للً     Walillâhi „alan-nâsi h{ijju al-baiti   اٍلبػىٍيتً  ًحجر  النَّاسً  عىلىى كى

ًبٍيالن  ًإلىٍيوً  عى اٍستىطىا  مىنً   سى  man istat}â„a ilaihi sabîla. 

  Walillâhi „alan-nâsi h{ijjul-baiti  
  Manistat}â„a ilaihi sabîlâ 

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

رىسيٍوؿه  إىالَّ  زليىمَّده  كنمنا   Wa mâ Muh{ammadun illâ rasûl 

لىلًَّذم لًلنَّاسً  كنًضعى  بػىٍيتو  أىكَّؿى  ًإفَّ    Inna awwala baitin wud{i„a linnâsi lallaýî  

 bibakkata mubârakan  ميبىارىكىةن  بًبىكَّةى  

اٍلقيٍرأىفي  ًفٍيوً  أيٍنزًؿى  الًَّذم الرَّمىضىافى  شىٍهري    Syahru Ramad{ân al-laýî unzila fîh al -Qur‟ânu 

  Syahru Ramad{ânal-laýî unzila fîhil Qur‟ânu 

اٍلميًبٍيً  ًِبأٍليفيقً  رىآىهي  كىلىقىدٍ    Wa laqad ra‟âhu bil-ufuq al-mubîn 

  Wa laqad ra‟âhu bil-ufuqil-mubîni 

اٍلعىالىًمٍيى  رىبًٌ  للً  احلىٍمدي    Alh{amdu lillâhi rabbi al-„âlamîn 

  Alh}amdu lillâhi rabbil „âlamîn 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

قىرًٍيبه  كىفػىٍتحه  هللاً  ًمنى  نىٍصره    Nas}run minallâhi wa fath{un qarîb 

يػٍعنا اأٍلىٍمري  للً   َجًى  Lillâhi al-amru jamî„an 

  Lillâhil-amru jamî„an 

هللاي   عىًلٍيمه  شىٍيءو  ًبكيلًٌ  كى  Wallâha bikulli syai‟in „alîm 

 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-ân. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrût; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerkosaan adalah perbuatan yang keji. Akibat dari perbuatan itu  

sangat memberi dampak negatif sehingga dapat menganggu fisik dan emosi 

korban. Oleh demikian, pemerintah telah mengatur aturan sanksi terhadap 

perbuatan pidana ini antara lain agar dapat mengurangi berlakunya tindak 

pidana pemerkosaan ini. Dengan itu, upaya sanksi pemerkosaan antara lain agar 

dapat mengurangi kasus pemerkosaan ini. 

Pemerkosaan adalah hubungan intim terhadap vagina atau dubur orang 

lain sebagai korban dengan penis pelaku atau benda lainnya yang digunakan 

pelaku atau terhadap vagina atau penis korban dengan mulut pelaku atau 

terhadap mulut korban dengan penis pelaku, dengan kekerasan atau paksaan 

atau ancaman terhadap korban.
1
 Dengan kata lain, pemerkosaan adalah seorang 

lelaki yang bersetubuh dengan seorang perempuan dengan tiada kerelaan dan 

bertentangan dengan kemahuan perempuan itu.
2
 

Adapun pemerkosaan dalam hukum Islam adalah zina secara paksaan. 

Dari sudut bahasa arab, pemerkosaan disebut ightisab yang diambil dari kata 

ghasb yang bermaksud mengambil atau merampas sesuatu tanpa kerelaan.
3
 

Pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang dilihat dari segi 

perbuatan hampir sama dengan perbuatan zina. Namun yang menjadi perbedaan 

disini adalah permerkosaan dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain secara 

paksa atau dengan ancaman yang mengancam jiwa. Dengan demikian dapat

                                                         
1
 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan hukum Acara Jinayah (Banda Aceh: 

Naskah Aceh, 2015), hlm. 9. 
2
 Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Kanun Keseksaan Akta 574 (Selangor: 

Internasional Law Book Services,2015), hlm. 224. 
3
 Nik Rahim Wajis, “Jenayah Rogol di Dalam Undang-Undang Islam”. Shah 

Alam/Jurnal Syariah, jld. 6, 1988, hlm.73. 
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ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemerkosaan merupakan suatu yang dilakukan 

oleh seseorang terhadap orang lain dengan bermaksud untuk melakukan 

hubungan intim secara paksa sehingga dapat mengancam jiwa korban. 

Terdapat beberapa ulama' fiqh berpendapat definisi pemerkosaan adalah 

sama dengan definisi zina yaitu tidak ada perbedaan jauh kecuali pemerkosaan 

dalam keadaannya berlaku dengan paksaan atau kerana persetubuhan dengan 

perempuan yang bukan isterinya yang belum boleh memberikan keredhaan 

seperti belum baligh. Zina berlaku dengan kerelaan daripada kedua-dua pihak 

yang bukan suami isteri atau hamba yang dimilikinya.
4
  

Oleh kerana pemerkosaan mempunyai banyak persamaan dengan zina 

maka definisi zina telah digunakan untuk tindak pidana pemerkosaan kerana ia 

mempunyai persamaan. Pemerkosaan adalah persetubuhan badan yang berlaku 

dengan cara paksa tanpa ada ikatan perkahwinan.
5
 Al-Mawardi berpendapat, 

pemerkosaan adalah memasukkan zakar lelaki ke dalam faraj atau dubur yang 

bukan isterinya, bukan miliknya dan tidak ada syubhat dengan cara kekerasan.
6
 

Bagi membedakan antara perbuatan zina dan perbuatan pemerkosaan, antara 

lain syarat-syarat yang perlu diteliti adalah bahwa seorang laki-laki telah 

memasukkan zakarnya kedalam faraj perempuan dimana perempuan tersebut 

bukan istrinya dengan cara paksa. Dengan demikian bahwa perbuatan memeluk, 

mencium dan seumpamanya tidak dianggap perbuatan pemerkosaan. 

Berdasarkan definisi menurut fiqh diatas, peneliti merumuskan bahwa 

pemerkosaan ini dikira suatu jarimah dengan adanya laki-laki yang memasukkan 

zakarnya kedalam faraj seorang perempuan yang bukan istrinya dan dalam 

keadaan yang memaksa sehingga dapat mengancam nyawa korban. 

                                                         
4
 Ahmad Ali Al-Majdub, Ightisab Al-Inathi fi al-Mujtamahat wa al-Qadimah wal-

Muhasarati (Misra: Dar al-Misriah al-Lubnaniah al-Qahirah, 1992), hlm. 93. 
5
 Al-Zuhaili, Fiqh Dan Perundangan Islam, alih bahasa Ahmad Shahbari Salamon, cet. 

I, jld. 6 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1997), hlm. 23. 
6
 Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-wailayat  al-Diniyyah (Mesir: Dar al-

Fikr, 1983), hlm. 193. 
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Selanjutnya, definisi tindak pidana pemerkosaan menurut Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah diatur dalam Bab 1 : 

Ketentuan Umum : Pasal 1 Nomor 30 yang berbunyi: 

“Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang 

lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan 

pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap 

mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau 

ancaman terhadap korban”.
7
 

Seterusnya, melihat adanya suatu tindak pidana pemerkosaan, maka 

sudah tentu adanya sanksi yang dikenakan terhadap pelaku. Menurut Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diatur dalam Bab IV : 

Jarimah dan „Uqubat : Pasal 48 yang berbunyi : 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan 

diancam dengan „uqubat ta‟zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh 

lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling 

sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 

1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling 

singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh 

lima) bulan”.
8
 

Selain itu, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum 

Jinayat pada Bab IV : Jarimah dan „Uqubat juga telah mengatur beberapa pasal 

terkait dengan sanksi pemerkosaan seperti pemerkosaan terhadap mahram (Pasal 

49) dan pemerkosaan terhadap anak (Pasal 50). 

Di Malaysia, terdapat Undang-Undang yang membicarakan tentang 

ketentuan hukum pidana yang disebut Kanun Keseksaan atau Penal Code 

dimana segala bentuk-bentuk dan sanksi tindak pidana yang berlaku di Malaysia 

tertulis di undang-undang tersebut. Menurut Kanun Keseksaan terkait definisi 

                                                         
7
 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan hukum Acara Jinayah…,hlm. 9. 

8
 Ibid., hlm. 32. 
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pemerkosaan secara ringkas adalah seorang lelaki yang bersetubuh dengan 

seorang perempuan dengan tiada kerelaan dan bertentangan dengan kemahuan 

perempuan itu.
9
 

Adapun dasar hukum sanksi pelaku pemerkosaan itu adalah sebagaimana 

yang terdapat dalam Undang-Undang Malaysia Kanun Keseksaan (Akta 574) 

yaitu pada Bab XVI : Kesalahan-Kesalahan Mengenai Tubuh Manusia. Adapun 

sanksi pemerkosaan itu jelas disebut dalam Akta 574 pada seksyen 376 yaitu : 

“Barangsiapa melakukan rogol(pemerkosaan) hendaklah dihukum 

dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai dua puluh tahun, dan 

hendaklah juga dikenakan sebat(cambuk).”
10

 

Selain itu, Akta 574 tentang Kanun Keseksaan juga telah mengatur 

beberapa perihal yang terkandung  membawa kepada sanksi pemerkosaan 

seperti majikan menggunakan kuasanya untuk melakukan pemerkosaan terhadap 

karyawannya, pemerkosaan anak dibawah umur, pemerkosaan terhadap 

perempuan mengandung, menjadi gila atau trauma atau bunuh diri akibat 

pemerkosaan dan pelaku mempunyai penyakit berjangkit. 

Dalam hubungan ini, terdapat perbedaan sanksi pemerkosaan yang telah 

disebutkan diatas. Menurut Qanun Jinayat, terdapat pilihan terhadap sanksi, 

disebut mulai hukuman cambuk, denda dan penjara. Sedangkan pada undang-

undang Malaysia, sanksi pemerkosaan langsung disebut dengan hukuman 

penjara dan juga hukuman cambuk. Dengan demikian, adanya perbedaan dalam 

ketentuan sanksi bagi delik pemerkosaan antara Qanun Jinayat dan undang-

undang Malaysia. 

Selain itu, setiap sanksi yang akan dikenakan harus bersesuaian dengan 

perbuatan yang dilakukan. Hal ini terkait dengan unsur-unsur sesuatu perbuatan 

yang perlu dilihat  supaya sanksi yang dikenakan bersesuaian dengan undang-

undang. Secara umum, unsur-unsur pemerkosaan dan zina adalah mirip, hanya 
                                                         

9
 Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Kanun Keseksaan Akta 574 (Selangor: 

Internasional Law Book Services, 2015), hlm. 224. 
10

 Ibid., hlm. 226. 
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yang menjadi perbedaan adalah perbuatan pemerkosaan mempunyai unsur 

paksaan, sedangkan perbuatan zina tidak mempunyai unsur paksaan. 

Selanjutnya, sanksi pemerkosaan yang telah disebutkan dapat dilihat dari 

sudut pandang tujuan pemidanaan. Hukuman dapat dilihat sebagai pembalasan 

kepada pelaku kejahatan kerana perbuatan yang dilakukan. Oleh itu, dijatuhkan 

hukuman bagi setiap kejahatan yang dilakukan adalah norma biasa dan lumrah 

dalam kehidupan masyarakat.  

Selain itu, adapun tujuan pemidanaan yang terdapat dalam fiqh jinayat, 

ianya merupakan realisasi dari hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai 

pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan 

secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.
11

 Adapun pendapat 

lain menyatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya sebagai 

pembalasan semata, tetapi juga sebagai pencegahan dan perbaikan, serta 

mengandung tujuan pendidikan bagi masyarakat yang merupakan satu kesatuan 

yang kuat dalam mengimplikasikannya demi mewujudkan kemaslahatan 

masyarakat.
12

 

Adapun demikian, adanya hukuman dan pembalasan tidak bererti tiada 

pelanggaran undang-undang akan berlaku di masa hadapan, dan adalah tidak 

munasabah tiada perbuatan jahat terjadi dalam masyarakat hari ini dengan 

adanya hukuman berat.
13

Adapun tujuan pemidanaan yang dimaksud yaitu 

bahwa adanya tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, pengasingan, 

pembalasan dan pemulihan.
14

 

Atas dasar adanya perbedaan antara ketentuan hukuman terhadap delik 

pemerkosaan dalam Qanun Jinayat dan aturan Undang-Undang yang berlaku di 

                                                         
11

 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama, (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125. 
12

 Muh. Tahmid Nur, “Maslahat dalam Hukum Islam”. Jurnal Diskursus Islam, Vol. 1 

No. 2, Agustus 2013, hlm. 293. 
13

 Shamsuddin Suhor, Jenayah dan Kanun Keseksaan, (Kuala Lumpur: ETM Prima Sdn 

Bhd, 2016), hlm. 282. 
14

 Ibid,… 284. 
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Malaysia, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Sanksi Pidana 

Pemerkosaan dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Komparatif 

Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Akta 574 tentang 

Kanun Keseksaan Tahun 2002”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat            

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan unsur-unsur pemerkosaan menurut Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Akta 574 

Tahun 2002 tentang Kanun Keseksaan. 

2. Bagaimana perbandingan sanksi pemerkosaan antara Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Akta 547  Tahun 

2002 tentang Kanun Keseksaan. 

3. Bagaimana sanksi tindak pidana pemerkosaan menurut Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Akta 574 Tahun 

2002 tentang Kanun Keseksaan dilihat dari perspektif tujuan 

pemidanaan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui perbandingan unsur-unsur pemerkosaan menurut Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Akta 574 Tahun 

2002 tentang Kanun Keseksaan. 

2. Mengetahui perbandingan sanksi pemerkosaan antara Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Akta 547  Tahun 2002 

tentang Kanun Keseksaan. 

3. Mengetahui sanksi tindak pidana pemerkosaan menurut Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Akta 574 Tahun 2002 

tentang Kanun Keseksaan dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan. 
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D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, terdapat 

beberapa karya ilmiah yang membahas tentang sanksi tindak pidana 

pemerkosaan baik secara umum maupun secara khusus yang penulis ketahui 

sebagai berikut : 

Pertama, Siti Nurul Izzah, tahun 2018, Jurusan Hukum Pidana Islam, 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dengan judul skripsi 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana perkosaan pada difabel 

(studi putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No: PUT/11-K/PM. II-

10/AD/III/2010)”. Hasil dari penelitian, sanksi dari putusan itu berupa pidana 

pokok dan pidana tambahan yaitu penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 

10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Menurut peneliti, sanksi yang dikenakan 

terhadap terdakwa kurang tepat atau kurang sesuai, kerana dilihat dari kondisi 

korban (penyandang difabel kategori tunawicara). Sedangkan dilihat dari 

perspektif hukum Islam, terdakwa harus dikenakan hukuman rajam, serta wajib 

membayar mahar misil sebagai ganti rugi atas perbuatannya terhadap korban.
15

 

Kedua, Paulin Cristina, tahun 2016, Jurusan Perbandingan Mazhab dan 

Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul skripsi “Perbandingan 

sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan oleh anak menurut Hukum Positif dan 

Fiqih Jinayah”. Hasil dari penelitian, sanksi pemerkosaan oleh anak menurut 

Hukum Positif adalah penjara paling lama ½ daripada hukuman penjara 

maksimal bagi orang dewasa. Sedangkan menurut Fiqih Jinayat, anak yang 

melakukan tindak pidana pemerkosaan tidak dikenakan hudud karena belum 

baligh, namun anak itu mendapatkan hukuman berupa ganti rugi yang diambil 

                                                         
15

 Siti Nurul Izzah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana perkosaan 

pada difabel (studi putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No: PUT/11-K/PM. II-

10/AD/III/2010)”, (Skripsi), (Fakultas Syari‟ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2018). 
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dari harta orangtuanya dan hukuman ta‟dibi yakni hukuman yang berupa 

mendidik.
16

 

Ketiga, Fery Sandria, tahun 2017, Jurusan Perbandingan Mazhab dan 

Hukum, Fakultas Syaria‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul skripsi 

“Objektivitas hukuman pelaku perkosaan (pendekatan filsafat hukum dan 

hukum Islam) studi perbandingan KUHP dan Qanun Jinayat No.6 tahun 2014”. 

Hasil dari penelitian, hukuman yang diberikan oleh Qanun Jinayat kepada 

pelaku perkosaan itu lebih objektif bila dibandingkan dengan KUHP karena 

berdasarkan penalaran istishlahiyah dan penelitian terhadap nash dengan 

bertumpu pada kemaslahatan.
17

 

Keempat, Wahyu Mulyawati, tahun 2017, Jurusan Hukum Pidana, 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul skripsi 

“Objektivitas hukuman pelaku perkosaan (pendekatan filsafat hukum dan 

hukum Islam) studi perbandingan KUHP dan Qanun Jinayat No.6 tahun 2014. 

Hasil dari penelitian, tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah 

kepada anaknya harus dikenakan sanksi yang menurut ketentuan undang-undang 

yang ada dan juga harus ditambah 1/3 daripada ketentuan sanksinya berdasarkan 

UU No 35 Tahun 2014 tentang Pembaharuan Atas UU No 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat(3) yaitu sanksi pidana bagi orang 

tua yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anaknya, yakni sanksi 

ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Penulis juga menyebutkan antara faktor 

penyebab terdapatnya tindak pidana tersebut disebabkan si ayah dalam kondisi 

                                                         
16

 Paulin Cristina, “Perbandingan sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan oleh anak 

menurut Hukum Positif dan Fiqih Jinayah”, (Skripsi), (Jurusan Perbandingan Mazhab dan 

Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2016). 
17

 Fery Sandria, “Objektivitas hukuman pelaku perkosaan (pendekatan filsafat hukum 

dan hukum Islam) studi perbandingan KUHP dan Qanun Jinayat No.6 tahun 2014”, (Skripsi), 

(Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017). 
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pengaruh alkohol, kesepian dan tidak dapat mengontrol nafsu. Disebutkan 

sanksi menurut undang-undang yang diberatkan kepada pelaku itu.
18

 

Kelima, Zainuddin, tahun 2017, Universitas Islam Nahdlatul Ulama 

Jepara , dengan judul jurnal “Hukuman bagi pelaku perkosaan anak di bawah 

umur dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif”. Hasil dari penelitian, 

bahwa hukum positif yang membicarakan pada sanksi pelaku perkosaan anak 

bawah umur itu tidak memiliki kedudukan tetap, bisa dikurangi atau ditambah 

dengan melihat fakta dan barang bukti. Oleh itu, hukum dapat diperjual beli di 

pengadilan untuk meringankan atau membebaskan dari terjerat hukum. 

Sedangkan, menurut hukum Islam, tindak pidana perkosaan tidak ada 

pengampunan, akad damai, pembebasan, pengurangan atau pengantian. 

Hukuman hudud dalam hukum Islam pada sanksi perkosaan ini adalah hukuman 

yang tidak bisa diganti sedangkan dalam hukum positif bisa dimaafkan dan 

diganti.
19

 

Keenam, Fitri Wahyuni, tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indragiri, dengan judul jurnal “Sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak 

menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Hasil dari 

penelitian, sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang terdapat 

dalam hukum positif dan UU Perlindungan Anak menetapkan pidana penjara. 

Dilihat dari tujuan pemidanaan dalam Hukum Positif Indonesia, bahwa sanksi 

pidana pemerkosaan terhadap anak dalam hukum pidana tidak mengakomodir 

kepentingan perlindungan korban tetapi hanya berorientasi pada perbuatan 

pelaku sehingga tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera terhadap 

pelaku belum terwujud. Sedangkan hukum pidana Islam menetapkan perbuatan 

pemerkosaan ini pada golongan jarimah zina bahkan lebih kejam. Hukum 

                                                         
18

 Wahyu Mulyawati, “Objektivitas hukuman pelaku perkosaan (pendekatan filsafat 

hukum dan hukum Islam) studi perbandingan KUHP dan Qanun Jinayat No.6 tahun 2014, 

(Skripsi), (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogjakarta, 2017). 
19

 Zainuddin, “Hukuman bagi pelaku perkosaan anak di bawah umur dalam tinjauan 

hukum Islam dan hukum positif”, (Jurnal), (Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2017). 
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Pidana Islam menjelaskan perkosaan merupakan had hirabah (Al-Maidah: 33), 

dengan sanksi berupa hukuman mati, disalib, potong tangan kaki bersilang dan 

diasingkan.
20

 

Beberapa karya ilmiah yang disebutkan diatas belum ada yang 

membahas “Perbandingan sanksi pemerkosaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Akta 574 Tahun 2002 tentang Kanun 

Keseksaan”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain ialah bahwa 

penelitian ini berfokus pada isi hukum material yakni pada ketentuan sanksi 

pemerkosaan dan akan melihat dari perspektif tujuan pemidanaan sanksi hukum 

pemerkosaan menurut Qanun Jinayat dan Undang-undang Malaysia, dengan 

penelitian ini akan diketahui ketentuan pemerkosaan yang dijatuhkan terhadap 

pelaku pemerkosaan dan tujuan pemidanaan delik pemerkosaan menurut Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Akta 574 Kanun Keseksaan Tahun 2002. 

 

E. Penjelasan Istilah 

  Untuk menghindari kesalahfahaman dalam penggunaan istilah yang 

terdapat dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah berikut : 

1. Sanksi 

  Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk 

memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang 

(anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya): dalam aturan tata tertib harus 

ditegaskan apa -nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu.
21

 

2. Tindak Pidana Pemerkosaan 

  Tindak pidana Pemerkosaan berasal dari dua kalimat yang terpisah yaitu 

tindak pidana dan pemerkosaan. Tindak pidana atau dengan kata lain adalah 

delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi karena 

melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau undang-undang.
22

 Manakala 

                                                         
20

 Fitri Wahyuni, “Sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak menurut Hukum Pidana 

Positif dan Hukum Pidana Islam”, (Jurnal), (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, 

2016). 
21

 Diakses melalui situs https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi pada tanggal 11 

Agustus 2020 
22

 Diakses melalui situs https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik pada tanggal 11 

Agustus 2020 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik
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pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan terhadap korban dengan 

paksaan atau ancaman keras. Dengan demikian, tindak pidana pemerkosaan 

merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi oleh 

pemerintah karena melanggar hukum atau undang-undang yang dimuat dalam 

regulasi. 

3. Tujuan Pemidanaan 

  Tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah hukuman yang dikenakan 

terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan hukuman itu dapat memberi efek yang 

positif. Dengan kata lain, tujuan daripada hukuman yang dikenakan dapat 

memberi pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Terdapat beberapa 

teori tujuan pemidanaan antaranya adalah teori retributif, teori pengasingan, 

teori pencegahan, teori rehabilitas dan lain sebagainya. 

  Dalam penelitian ini, analisis penulis memfokuskan pada sanksi 

pemerkosaan antara Qanun Jinayat dan Akta 574 dilihat dari perspektif teori 

tujuan pemidanaan yaitu teori pencegahan, teori pengasingan dan teori 

rehabilitas. 

4. Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 

 Suatu undang-undang atau regulasi yang dibuat pada tingkat provinsi 

disebut peraturan daerah atau perda. Begitu juga di Aceh, perda dikenal sebagai 

qanun yaitu ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang dilaksanakan di 

sana. Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 

Keistimewaan dan Otonomi Khusus, salah satu kewenangan untuk 

melaksanakan Syari‟at Islam di bidang hukum pidana melalui qanun jinayat ini. 

 Ruang lingkup yang dimuat dalam qanun ini mengatur tentang pelaku, 

delik dan sanksi. Delik yang diatur adalah tentang minuman keras, judi, khalwat, 

ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah. 

Selain itu, sanksi yang dimuat dalam qanun adalah dari hudud dan ta‟zir yang 

terdiri dari sanksi cambuk, denda, penjara dan restitusi.
23

 

 

5. Akta 574 tentang Kanun Keseksaan Tahun 2002 

  Suatu undang-undang terkait hukum pidana yang digunakan di Malaysia, 

dimana memuat aturan yang mengatur tentang hukum jinayah atau hukuman 

terhadap pelaku kejahatan. Dalam undang-undang tersebut memuat sejumlah 

aturan mengenai sanksi kejahatan, sebagai contoh aturan tentang sanksi 

pembunuhan, pencurian, penipuan, pemerkosaan dan jenis tindak pidana 

lainnya. 

  Selanjutnya, kata “kanun keseksaan” adalah sejumlah undang-undang atau 

peraturan bertulis yang berkaitan dengan apa saja perbuatan kejahatan di 
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 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan hukum Acara Jinayah…, hlm. 3. 
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Malaysia. Selain itu, kanun keseksaan turut memuat mengenai pembalasan atau 

hukuman berupa seksaan yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar 

undang-undang atau peraturan tersebut.
24

 

6. Akta  

  Akta adalah undang-undang tentang sesuatu perkara yang telah 

diluluskan oleh parlimen
25

 

7. Delik 

  Delik adalah  perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.
26

 

   

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis yaitu 

dengan cara melihat regulasi yang berlaku di Indonesia khususnya pada Qanun 

Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan regulasi yang berlaku di 

Malaysia pada Akta 574 Tahun 2002 tentang Kanun Keseksaan yang mengatur 

sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. 

  Seterusnya, penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan 

yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-

teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini.
27

 

2. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu 

penelitian terhadap sesuatu yang bersifat normatif terhadap masalah-masalah 

yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti berdasarkan petunjuk 

yang digali dari regulasi-regulasi, literatur-literatur yang dibaca, menganaslisis 

masalah yang terkait dengan sanksi pemerkosaan dengan dilihat muatan hukum 

itu sendiri.
28

 

 
                                                         

24
 Shamsuddin Suhor, Jenayah dan Kanun Keseksaan, (Selangor: ETM Prima Sdn Bhd, 

2016), hlm. 53. 
25

 Diakses melalui situs https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=akta pada tanggal 11 

Agustus 2020 
26

 Diakses melalui situs https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik pada tanggal 11 

Agustus 2020 
27

 Ahmad Sunawari Long, “Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam”, 

(Selangor: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, 2006), hlm. 26. 
28

 Kartini Kartono, “Pengantar Metodologi Riset”, (Bandung: Bandar Maju, 1990), 

hlm. 33. 

https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=akta
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik
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3. Sumber Data 

  Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif komperatif yaitu jenis 

data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan 

menjelaskan masalah yang berkaitan dengan sanksi pemerkosaan dan tujuan 

pemidanaan.
29

 Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri 

dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

  Sumber data primer merupakan sumber utama, dan ditambah lagi dengan 

literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini seperti: Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 

Akta 574 Tahun 2002 tentang Kanun Keseksaan. 

  Sumber data sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi 

yang berhubungan dengan penelitian ini seperti seminar-seminar, majalah, 

koran, karya ilmiah, serta sumber internet yang terkait dengan persoalan di atas. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

  Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian kepustakaan, 

dengan cara membaca, memahami dan menganalisis materi-materi yang dibahas 

dalam referensi utama dan pada referensi lain-lainnya yang berkaitan dengan 

kajian yang dilakukan. 

5. Teknik Analisis Data 

  Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan 

komparatif yaitu dengan menghuraikan seluruh permasalahan yang ada dengan 

jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Seterusnya diambil kesimpulan 

secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari penguraian yang bersifat umum 

kepada penguraian yang bersifat khusus, sehingga menjadikan suatu penyajian 

hasil penelitian ini dapat mudah dipahami.
30

 

6. Pedoman Penelitian 

  Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi 

Program Fakultas Syari‟ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh” yang diterbitkan oleh 

Fakultas Syari‟ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

  Sistematika pembahasan skripsi ini dibuat untuk memudahkan peneliti 

agar dapat menghuraikan dengan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang 

benar. Oleh itu, penulis membagi skripsi ini kepada beberapa bab yaitu : 

                                                         
29

 Ahmad Sunawari Long, Pengenalan Metodologi…, hlm. 47. 
30

 Ahmad Sunawari Long, Pengenalan Metodologi…, hlm. 50-51. 
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  Bab pertama, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

  Bab kedua, membahas definisi dan klasifikasi pemerkosaan, unsur-unsur 

pemerkosaan menurut Qanun Jinayat dan Akta 574, sanksi pemerkosaan 

menurut Qanun Jinayat dan Akta 574, dan teori tujuan pemerkosaan. 

  Bab ketiga, membahas sanksi pemerkosaan yang dimuat pada Qanun 

Jinayat dan Akta 574, unsur-unsur pemerkosaan, perbandingan sanksi 

pemerkosaan dan sanksi pemerkosaan menurut perspektif tujuan pemerkosaan. 

  Bab keempat yaitu bab terakhir yang merupakan bab penutup dengan 

memuat kesimpulan dan saran. 
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BAB  DUA 

KONSEP UMUM TENTANG PEMERKOSAAN 

 
 

A. Definisi dan Klasifikasi Pemerkosaan 

  Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang umum, tetapi tidak 

semua kekerasan seksual adalah pemerkosaan. Istilah pemerkosaan sering 

digunakan sebagai definisi hukum yang secara khusus melibatkan tindakan 

seksual seperti memasukkan penis atau benda apapun ke dalam vagina, anus, 

mulut atau bagian tubuh korban manapun tanpa ijin atau secara paksa. 

  Menurut kamus besar Indonesia, “perkosaan” berasal dari kata “perkosa” 

yang membawa maksud gagah, kuat, paksa, kekerasan. Memperkosa juga 

membawa maksud menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, 

menggagahi, memaksa dengan kekerasan.
31

 

  Seterusnya, menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum 

Jinayat yang telah memuat definisi tentang pemerkosaan yaitu adalah hubungan 

intim terhadap vagina atau dubur orang lain sebagai korban dengan penis pelaku 

atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap vagina atau penis 

korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan penis pelaku, 

dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
32

 

  Di Malaysia, undang-undang yang membicarakan tentang hukum pidana 

adalah dimuat dalam Akta 574 tahun 2002 tentang Kanun Keseksaan. Definisi 

pemerkosaan menurut Akta 574 adalah adalah seorang lelaki yang bersetubuh 

dengan seorang perempuan dengan tiada kerelaan dan bertentangan dengan 

kemahuan perempuan itu.
33

 

  

                                                         
31

 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Indonesia (Semarang: Widya Karya, 

2012), hlm. 375. 
32

 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan hukum Acara Jinayah…, hlm. 9. 
33

 Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Kanun Keseksaan Akta 574…, hlm. 224. 
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 Selanjutnya, klasifikasi pemerkosaan adalah penggolongan jenis-jenis 

perkosaan   yang dapat terjadi dalam masyarakat. Penggolongan yang disusun di 

bawah ini bersifat kasar, dan hal yang terdapat dalam satu jenis mungkin saja 

ditemukan dalam jenis lainnya. Misalnya, luka-luka akibat perkosaan bisa saja 

menyertai setiap jenis perkosaan. Atau luka-luka tersebut bisa juga tidak 

ditemukan sama sekali. Namun apapun jenis perkosaan yang dialami korban dan 

luka-luka seperti apapun yang menjadi akibatnya, hubungan seks yang terjadi 

adalah di luar kehendak korban.
34

 

  Selain itu, tindakan pemerkosaan ini sering terjadi dalam masyarakat 

dengan beberapa situasi atau keadaan yang memunkingkan. Antara situasi dan 

keadaan yang dimaksud adalah terjadinya pemerkosaan itu terhadap korban 

dengan pelaku yang tidak dikenal maupun yang dikenal, pemerkosaan dengan 

ancaman halus oleh pelaku dan pemerkosaan terjadi saat berkencan antara laki-

laki dan perempuan. 

  Pemerkosaan yang terjadi dalam masyarakat dengan situasi dan keadaan 

si korban itu diperkosa oleh si pelaku, yang dikenal ataupun tidak dikenal. 

Pelaku yang dikenal oleh korban biasanya ada hubungan erat dengan si korban 

misalnya oleh teman, tetangga, pacar, rekan kerja atau pemerkosaan yang 

dilakukan oleh dokter atau dukun terhadap pasiennya. Pemerkosaan oleh 

anggota keluarga seperti bapak, saudara, paman dan lainnya juga termasuk 

dalam situasi ini. Manakala pemerkosaan dengan pelaku yang tidak dikenal 

sering terjadi apabila berlakunya tindak kejahatan lainnya yang menyertai tindak 

pemerkosaan seperti perampokan, pencurian dan lainnya. 

  Selain itu, pemerkosaan juga bisa terjadi ketika korban bersama dengan 

pacarnya pada waktu berkencan. Disini munkin diawali oleh perbuatan 

bercumbu, akan tetapi korban tidak meninginkan hubungan seksual dan pada 

                                                         
34

 Adrina. Henny. Liza dan Sita, Bila Perkosaan Terjadi (Jakarta: Kalyanamitra, 2000), 

hlm. 30. 
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akhirnya dipaksa oleh pacarnya. Hal demikian sering berlaku di kalangan anak 

muda yang munkin terpengaruh dengan pornografi dan sebagainya. 

  Pemerkosaan yang terjadi  terhadap korban dengan ancaman halus 

biasanya berlaku karena korban yang bergantung hidup dengan si pelaku 

pemerkosaan, yang biasanya ada kedudukan ekonomi atau sosial yang lebih 

tinggi daripada korban. Sebagai contoh, pemerkosaan terjadi oleh majikan 

terhadap pembantu rumahtangga, majikan terhadap buruh, atau atasan terhadap 

bawahan. Pemerkosaan ini dapat disertai bujuk rayu, tipuan atau janji-janji. 

Pemerkosaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid, germo terhadap pekerja 

seks, atau polisi terhadap tahanan juga termasuk kategori ini. Kedudukan dan 

wewenang pelaku  yang lebih tinggi dari korban membuat pelaku dapat 

memanfaatkan korban. 

  Selanjutnya, klasifikasi pemerkosaan dapat dilihat pada Qanun Aceh 

No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada bagian ketujuh, pasal 48, 49 dan 

50. Pada pasal 48, membicarakan tentang tindak pemerkosaan secara sengaja 

yakni dilakukan dengan niat pelaku itu sendiri. Pada pasal 49, membicarakan 

tentang tindak pemerkosaan yang berlaku antara saudara, yakni perkosaan yang 

memiliki hubungan mahram seperti hubungan perkosaan antara abang laki-laki 

dengan adik perempuan. Pada pasal 50, membicarakan tentang tindak 

pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. 

 

B. Unsur-unsur Pemerkosaan menurut Qanun Jinayat 

  Secara umum, unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan yang terdapat 

dalam definisi pada Qanun Jinayat. Ia dapat dilihat pada Qanun Jinayat pasal 1 

nomor 30 yang berbunyi : 

  “Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang 

lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan 

pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap 
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mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau 

ancaman terhadap korban”.
35

 

  Pada definisi tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana pemerkosaan 

itu mirip dengan perbuatan zina. Tetapi perbuatan pemerkosaan itu pada 

dasarnya mempunyai unsur paksaan atau ancaman secara keras terhadap korban 

atau perempuan. 

  Dalam definisi juga tidak disebutkan secara langsung akan si pelaku baik 

itu laki-laki atau perempuan. Tetapi disebut kata „hubungan seksual terhadap 

faraj atau dubur orang lain, sehingga seterusnya. Hal demikian bahwa dapat 

disebut si pelaku boleh jadi laki-laki atau perempuan. 

  Selanjutnya, hubungan seksual yang terjadi terhadap faraj atau dubur 

korban pemerkosaan itu apabila adanya penetrasi. Yang dimaksud dengan 

penetrasi itu adalah dengan zakar pelaku atau benda lain yang digunakan oleh 

pelaku. Jadi, dikatakan bahwa pemerkosaan ini terjadi bukan saja berlakunya 

penetrasi pada faraj tetapi juga berlaku penetrasi pada dubur korban. 

  Untuk memahami unsur-unsur pemerkosaan menurut Qanun Jinayat, 

penulis membagi unsur-unsur pemerkosaan kepada dua macam setelah meneliti 

definisi tersebut. Pertama, terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku, 

yaitu dengan zakar pelaku atau benda lainnya terhadap faraj atau dubur korban. 

Kedua, terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku, yaitu dengan 

mulut pelaku atau mulut korban terhadap zakar atau faraj korban. Dengan 

demikian, terjadinya tindak pidana pemerkosaan itu berlaku baik hubungan 

seksual yang dilakukan secara paksaan atau ancaman oleh pelaku laki-laki 

terhadap korban perempuan atau sebaliknya. 

  Secara sederhana, dikatakan pemerkosaan apabila terpenuhi segala 

unsur-unsurnya. Pertama, adanya pelaku dan korban baik laki-laki atau 

perempuan. Kedua, adanya alat yang digunakan oleh pelaku yaitu zakar atau 
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benda lainnya seperti kayu, besi dan sebagainya. Ketiga, terjadinya penetrasi 

terhadap faraj atau dubur korban. 

  Selanjutnya, penulis ingin memberikan analogi pemerkosaan 

berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan. Pemerkosaan berlaku apabila 

seorang perempuan yang telah dipaksa oleh seorang laki-laki untuk melakukan 

hubungan seksual. Kemudian, laki-laki itu tidak sempat untuk melakukan 

hubungan seksual yang normal yaitu penetrasi zakar ke faraj korban tetapi 

berlaku penetrasi ke dubur korban dengan sebatang kayu yang dipegang oleh 

pelaku. 

 

C. Unsur-unsur Pemerkosaan Menurut Akta 574 

  Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan yang dimuat dalam Akta 574 

telah dijelaskan dalam Buku Alman dengan membagi kepada empat unsur 

terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Pertama, tertuduh (laki-laki) telah 

melakukan hubungan seksual dengan seseorang perempuan. Kedua, terjadinya 

pemerkosaan itu dengan keadaan-keadaan yang tertulis dalam Akta 574. Ketiga, 

bahwa perempuan sebagai korban itu bukan istri pelaku yang sah di sisi undang-

undang atau agama. Keempat, bahwa terjadinya penetrasi zakar pelaku terhadap 

faraj korban.
36

 

  Unsur pemerkosaan yang pertama bahwa pelaku laki-laki telah 

melakukan hubungan seksual dengan koban perempuan. Tidak disebutkan 

pemerkosaan apabila terjadinya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual 

antara laki-laki dengan laki-laki lainnya (homoseksual) atau sebaliknya yaitu 

lesbian. Selain itu, tidak disebutkan pemerkosaan itu apabila pelakunya adalah 

perempuan yang memaksa seorang laki-laki melakukan hubungan seksual 

dengannya.
37
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  Selanjutnya, yang dimaksud dengan “terjadinya pemerkosaan itu dengan 

keadaan-keadaan” adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban 

bertentangan dengan kemahuannya. 

2. Hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban 

dengan keadaan tiada kerelaannya. 

3. Hubungan seksual dengan kerelaan korban tetapi dengan adanya 

ancaman ketakutan terhadap korban yang berakibat mati atau dilukai. 

4. Hubungan seksual dengan kerelaan korban apabila korban 

melakukan hubungan seksual dengan pelaku ketika korban 

menyangkakan bahwa pelaku itu suaminya. 

5. Hubungan seksual dengan kerelaan korban apabila korban tidak 

dapat memahami jenis dan akibat dari kerelaan itu. 

6. Hubungan seksual dengan kerelaan korban apabila pelaku 

menggunakan kedudukan atau pangkatnya terhadap korban. 

7. Hubungan seksual dengan kerelaan korban ketika umur korban itu 

tidak sampai 16 tahun.
38

 

  Sepertimana yang telah disebutkan diatas, terdapat perbedaan antara 

“bertentangan dengan kemahuan korban” dan “tiada kerelaan korban”. Sebagai 

contoh, ada seorang perempuan mengundang laki-laki A untuk bersetubuh 

dengannya, tetapi laki-laki B yang bersetubuh dengan perempuan itu. Laki-laki 

B dapat dituduh melakukan pemerkosaan dengan alasan bertentangan dengan 

kemahuan perempuan itu. Contoh lain, apabila ada anak perempuan yang 

berumur kurang dari 12 tahun telah mengizinkan seorang laki-laki bersetubuh 

dengannya, maka ini bererti bahwa anak itu mahu disetubuhi. Tetapi melihat 

dalam pasal 90 Akta 574 menyatakan bahwa keizinan anak perempuan itu tidak 
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dikatakan kerelaan yang sebenar. Oleh itu, anak perempuan dianggap tidak 

merelakan dan pelaku boleh dituduh melakukan pemerkosaan.
39

 

  Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kerelaan korban dengan adanya 

ancaman ketakutan” yaitu suatu hubungan seksual yang dilakukan terhadap 

korban masih dianggap pemerkosaan jika korban itu merelakan dirinya untuk 

disetubuhi. Kerelaan yang diberikan oleh korban karena diancam bunuh atau 

dilukai. 

  Selain itu, maksud dari kata “kerelaan korban apabila korban tidak dapat 

memahami jenis dan akibat dari kerelaan itu”. Dapat dipahami bahwa hubungan 

seksual yang dilakukan apabila korban memberikan kerelaannya ketika ia tidak 

mampu memahami keadaan dan akibat dari perbuatan itu. Sebagai contoh, 

korban adalah seorang yang tidak sempurna akal, mabuk, idiot dan sebagainya. 

  Selanjutnya, unsur pemerkosaan yaitu terjadinya penetrasi zakar pelaku 

terhadap faraj korban. Terkait terjadinya penetrasi ini adalah penting karena 

munkin ada pelaku yang menyatakan bahwa ia hanya memasukkan sebagian 

kecil dari zakarnya saja. Untuk membuktikan terjadinya penetrasi hanya perlu 

memastikan bahwa zakar laki-laki berada antara bibir faraj korban walaupon 

hanya sedikit. Demikian bahwa tidak perlu melihat berapa dalam penetrasi yang 

berlaku terhadap faraj korban. 

   Selain itu, tidak harus untuk membuktikan bahwa telah pecah selaput 

dara korban, dengan syarat unsur penetrasi telah dibuktikan secara jelas 

walaupon hanya sedikit saja. Bagi suatu kejahatan pemerkosaan, tidak perlu 

membuktikan adanya suatu penetrasi secara total. Tidak dapat dinafikan juga 

terjadinya pemerkosaan itu apabila tiada kesan air mani pada korban.
40

 

  Dari penjelasan di atas tentang unsur-unsur pemerkosaan menurut Qanun 

Jinayat dan Akta 574, ia merupakan suatu petunjuk dalam proses pembuktian 

untuk tindak pidana pemerkosaan. Hal demikian sangat penting untuk dilihat 
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dengan lebih dalam karena suatu perbuatan pidana haruslah mempunyai bukti 

yang jelas dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap pelaku. Dengan adanya 

bukti yang jelas, korban akan terjamin untuk menuntut haknya. 

 

D. Sanksi Pemerkosaan Menurut Qanun Jinayat 

  Pada qanun jinayat pasal 48 tentang pemerkosaan, disebut sanksi 

pemerkosaan yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah 

„uqubat ta‟zir. „Uqubat atau sanksi itu adalah cambuk, denda dan penjara. Bunyi 

pasal sebagai berikut : 

  “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan 

diancam dengan „Uqubat Ta‟zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh 

lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling 

sedikit 1250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 

(seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 

(seratus dua puluh lima) bulan, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) 

bulan.”
41

 

  Lanjutan dari pasal diatas, yaitu pasal 49 dan 50, memuat sanksi tindak 

pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku dengan mahram yakni disebut 

pada pasal 49 yang berbunyi : 

  “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan 

terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 

„Uqubat Ta‟zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling 

banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) 

gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara 

paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) 

bulan”.
42
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  Seterusnya pada pasal 50, memuat sanksi tindak pidana pemerkosaan 

yang dilakukan oleh pelaku dengan anak, disebut dalam pasal 50 yang berbunyi: 

  “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan „Uqubat 

Ta‟zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 

(dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas 

murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling 

singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”. 

  Pada setiap pasal yang telah disebutkan, kata „dengan sengaja‟ yang 

dimaksud adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yakni pelaku 

itu dengan tanpa ada paksaan dari orang lain. Dengan kata lain, pelaku 

melakukan tindak pidana pemerkosaan itu dengan kewarasan dan keinginan 

sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari orang lain.
43

 

  Selain itu, maksud dari kata “setiap orang” adalah seseorang yang 

melakukan perbuatan melanggar hukum di wilayah aceh. Ia juga difokuskan 

kepada seseorang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat 

diminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan, dengan 

keadaan sehat fisik dan mental yakni waras dan tidak gila serta tidak dalam 

keadaan tekanan atau paksaan.
44

 

  Selanjutnya, maksud “sengaja” adalah mengetahui atau menghendaki 

sesuatu sehingga sadar terhadapa perbuatan yang dilakukan. Arti sengaja ini 

mempunyai dua teori yaitu tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan 

teori pengetahuan. Mengarah kepada teori tersebut, ia merupakan sikap batin 

dari pelaku kejahatan yang ada dalam setiap perbuatan yang akibatnya diketahui 

dan dimengerti oleh pelaku itu sendiri. Oleh yang demikian, unsur sengaja itu 
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terkait sikap batin pelaku kejahatan sehingga dapat dilihat dari perbuatan itu 

sendiri.
45

 

  Selain itu, kata „Uqubat Ta‟zir‟ berasal dari dua kata yaitu  „Uqubat dan 

Ta‟zir. „Uqubat yang dimaksud itu adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh 

hakim terhadap pelaku Jarimah. Manakala kata Ta‟zir itu adalah jenis hukuman 

yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan 

besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
46

 

 

E. Sanksi Pemerkosaan Menurut Akta 574 

  Dalam undang-undang Malaysia yang dimuat pada Akta 574 disebut 

tentang sanksi pemerkosaan pada seksyen 376 tentang hukuman bagi tindak 

pidana pemerkosaan dengan hukuman penjara dan juga cambuk. Sebagaimana 

bunyi seksyen 376 seperti berikut : 

  “Barang siapa melakukan rogol hendaklah dihukum dengan pemenjaraan 

selama tempoh yang boleh sampai dua puluh tahun, dan hendaklah juga 

dihukum dengan sebatan.”
47

 

Lanjutan dalam seksyen 376 juga disebut tentang sanksi yang dikenakan apabila 

adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan yang tidak dibenarkan 

oleh hukum agama, adat atau kebiasaan masyarakat untuk berkawin dengan 

perempuan itu. Bunyi ketentuan sebagai berikut : 

  “Barang siapa melakukan rogol ke atas seorang perempuan di mana 

hubungan perempuan itu dengannya adalah tidak dibenarkan di bawah undang-

undang, hukum agama, adat atau kebiasaan, untuk berkahwin dengan 

perempuan itu, hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak 

kurang dari lapan tahun dan tidak lebih dari tiga puluh tahun, dan hendaklah 

juga dikenakan sebat tidak kurang dari sepuluh sebatan.”
48
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  Selain itu, sanksi juga dikenakan kepada pelaku tindak pidana 

pemerkosaan yang melakukan atau percobaan melakukan pemerkosaan yang 

menyebabkan kematian perempuan atau korban itu, bunyi ketentuan undang-

undang sebagai berikut : 

  “Barang siapa semasa melakukan atau percubaan melakukan rogol 

menyebabkan kematian perempuan yang dirogol itu atau yang ke atasnya 

percubaan rogol itu dilakukan hendaklah dihukum mati atau pemenjaraan 

selama tempoh tidak kurang dari lima belas tahun dan tidak lebih dari tiga puluh 

tahun, dan hendaklah juga dikenakan sebat tidak kurang dari sepuluh sebatan.”
49

 

  Untuk memahami dengan lebih dalam isi muatan undang-undang diatas, 

penulis akan memberi penerangan terhadap istilah-istilah yang dianggap penting 

untuk difahami dengan baik. Dengan demikian, istilah-istilah yang sukar 

difahami dapat dipahami dengan jelas dan baik. 

  Menurut Concise Oxford Dictionary (1990) halaman 993, perbuatan 

„Rogol‟ adalah merupakan suatu tindak yang memaksa korbannya yaitu 

perempuan secara fizik untuk melakukan hubungan seksual atau suatu tindak 

hubungan seksual yang dilakukan secara paksaan terhadap korban tanpa 

kemahuannya.
50

 Dengan kata lain, tindak pidana pemerkosaan ini dilakukan 

oleh seseorang laki-laki terhadap korban perempuan untuk melakukan hubungan 

seksual dengan secara paksaan atau ancaman terhadap korban. 

  Selanjutnya, disebut „seorang lelaki bersetubuh dengan seorang 

perempuan‟ dalam Akta 574 jelas sekali menunjukkan haruslah laki-laki yang 

melakukan persetubuhan atau hubungan seksual dengan perempuan. Dengan 

demikian, tidak dikenakan sanksi tersebut kepada laki-laki yang berhubungan 

seksual secara paksa dengan laki-laki lainnya maupun perempuan dengan 

perempuan lainnya yang disebut homoseksual dan lesbian.
51
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  Selain itu, terdapat keadaan-keadaan yang perlu dibuktikan bahwa 

sesuatu tindak pidana pemerkosaan telah terjadi. Ada empat keadaan yang harus 

dibuktikan yaitu pertama bahwa suatu hubungan seksual itu bertentangan 

dengan kemahuan perempuan itu. Kedua, tiada kerelaan perempuan itu, dengan 

kerelaan perempuan itu manakala kerelaannya didapati dengan membuatkan 

korban ketakutan dengan ancaman bunuh atau kecederaan oleh pelaku. Ketiga, 

salahfaham korban terhadap pelaku bahwa pelaku laki-laki itu suaminya tetapi 

pelaku melanjutkan hubungan seksual dengan korban. Keempat, dengan 

kerelaan korban melakukan hubungan seksual dengan pelaku tetapi korban tidak 

dapat memahami jenis dan akibat dari perbuatan itu.
52

 

 

F. Tujuan Pemidanaan 

Tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah hukuman atau sanksi yang 

akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana itu dapat memberikan efek yang 

positif. Dengan kata lain, suatu hukuman atau sanksi yang dikenakan dapat 

menjadikan pelaku itu tidak mengulangi tindak pidana. Hal demikian 

merupakan salah satu tujuan pemidanaan supaya perbuatan pidana tidak diulangi 

oleh pelaku. 

Seterusnya, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tujuan 

pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan 

kejahatan baik secara menakut-nakuti secara umum (generals preventif) maupun 

menaku-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar tidak 

mengulangi perbuatan itu lagi (speciale preventif). Selain itu, tujuan pemidanaan 

agar dapat mendidik serta memperbaiki individu yang sudah melakukan 

kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik dari segi perbuatan maupun 

tingkah laku sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
53

 Dengan demikian, tujuan 

pemidanaan itu sendiri diharapkan akan menjadi sarana perlindungan orang 
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banyak, pemulihan diri, resosialisasi serta aspek psikologi untuk menghilangkan 

rasa bersalah dalam diri pelaku. Adapun sanksi merupakan suatu pembalasan 

tetapi tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. 

Dijatuhkan sanksi terhadap terpidana berdasarkan regulasi hukum pidana 

materil pada pokoknya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang 

berlaku dalam sistem hukum, terdapat tiga teori pokok mengenai sistem 

pemidanaan terhadap terpidana yaitu teori absolute atau vergeldings theorieen 

(pembalasan), teori relative atau doel theorieen (maksud dan tujuan) dan teori 

kombinasi (gabungan). Teori-teori yang disebut mempunyai pembahasan yang 

tertentu dan berbeda antara satu dengan lainnya. 

Pertama, teori absolute mengajarkan pokok daripada pemidanaan harus 

dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar 

hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan 

kejahatan, oleh kerana kejahatan itu maka mengakibatkan penderitaan bagi 

korban. Oleh demikian, dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk 

pembalasan yang diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana yang 

bertujuan menderitakan terpidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan 

rasa puas bagi pihak yang dirugikan. 

Berhubungan dengan teori absolute, Barda Nawawi Arief dan Muladi 

menyatakan bahwa hukuman bagi terpidana merupakan kesan mutlak yang 

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada terpidana, jadi dasar pembenaran 

dari hukuman pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
54

 

Adapun teori absolute ini tidak menunjukkan bagaimana pelaku kejahatan, 

sedangkan terpidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan 

pembinaan agar menjadi manusia yang memberi manfaat pada masyarakat dan 

juga sesuai dengan harkat dan marbabatnya. 
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Kedua, teori relative yaitu teori yang difahami sebagai pokok hukum dari 

pemidanaan adalah bukan pembalasan, tetapi tujuan daripada hukuman itu 

sendiri. Teori ini menyadarkan sanksi pada maksud dan tujuan pemidanaan itu 

adalah untuk mencari kebaikan dan manfaat daripada pemidanaan itu sendiri. 

Selain itu, teori ini dikenal dengan teori nisbi yang menjadi pokok dikenakan 

sanksi pada maksud dan tujuan sanksi sehingga ditemukan kebaikan dari suatu 

penghukuman. 

Untuk memahami dengan lebih jelas tentang teori ini, Barda Nawawi 

Arief dan Muladi memberikan penjelasan mengenai teori ini. Menurut mereka, 

teori relatif ini adalah bahwa pemidanaan bukanlah hanya untuk melakukan 

pembalasan atau pengimbalan kepada terpidana, tetapi mempunyai tujuan-

tujuan tertentu yang bermanfaat.
55

 Dengan demikian, teori relatif ini bertujuan 

untuk menghalang agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. 

Selanjutnya mengenai teori relatif, menurut Andi Hamzah mengenai 

teori relatif terbagi kepada dua yaitu teori relatif yang bersifat prevensi umum 

dan prevensi khusus. Beliau juga menjelaskan bahwa teori prevensi umum 

mengharap agar masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan. 

Manakala teori prevensi khusus bertujuan kepada individu yang melakukan 

kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.
56

 

Teori relatif yang bersifat prevensi umum atau generale preventie 

merupakan teori pidana yang bersifat menakut-nakuti dan juga adalah teori yang 

paling lama. Demikian karena yang dititik beratkan adalah eksekusi pidana yang 

telah dijatuhkan. Menurut pandangan yang menitik beratkan pada eksekusi 

pidana, bahwa suatu eksekusi dari pidana yang dipertontonkan kepada umum 

sudah tentu akan menakutkan semua lapisan masyarakat yang berniat untuk 

melakukan kejahatan. 
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Menurut salah satu filosof yang menganut pendapat ini yaitu Feurbach 

menyatakan bahwa pencegahan tidak perlu dengan siksaan tetapi memadai 

dengan memberikan peraturan sehingga apabila dibaca oleh orang yang berniat 

melakukan kejahatan akan membatalkan niat tersebut.
57

 Selain itu, Van Hamel 

juga berpendapat bahwa prevensi umum dari suatu pemidanaan harus ada suatu 

unsur menakut-nakuti supaya mencegah pelaku meneruskan niatnya untuk 

melakukan suatu kejahatan dan pemidanaan juga harus ada unsur memperbaiki 

pribadi pelaku.
58

 Oleh demikian, prevensi umum bertujuan mencegah 

masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. 

Seterusnya teori relatif yang bersifat prevensi khusus atau speciale 

preventie merupakan yang bertujuan menahan niat buruk pelaku (dader). 

Pemidanaan bertujuan menahan pelaku kejahatan daripada mengulangi 

perbuatannya atau menahan pelaku daripada melakukan perbuatan yang telah 

direncanakan. Antara ciri-ciri pemidanaan yang bersifat prevensi khusus adalah 

mempunyai sifat anasir menakut-nakuti, mempunyai anasir yang memperbaiki 

terpidana dan mempunyai anasir untuk mempertahankan tata tertib hukum. 

Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah supaya pelaku tindak pidana 

tidak melanggar atau mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya. Bagi 

mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pemidanaan 

mempunyai tiga macam sifat yaitu tujuan pemidanaan yang bersifat menakut-

nakuti,  bersifatn memperbaiki dan bersifat membinasakan. 

Ketiga, teori kombinasi atau gabungan yaitu merupakan teori yang 

meletakkan pemidanaan pada kejahatan itu sendiri, yaitu pada pembalasan dan 

siksaan, akan tetapi di masa yang sama menjadi dasar pemidanaan pada tujuan 

daripada hukum itu sendiri. Menurut Satochid Kartanegara, teori ini merupakan 

reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat menjawab mengenai hakikat 

dari tujuan pemidanaan. Selain itu, teori ini pada dasar hukum dari pemidanaan 
                                                         

57
 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 

47. 
58

Ibid.,  hlm. 36. 



30 
 

 

 

adalah terletak pada tindak pidana itu sendiri, yaitu pembalasan dan siksaan, 

namun begitu di samping itu diakuinya sebagai dasar pemidanaan itu adalah 

tujuan daripada hukum.
59

 

Selanjutnya, teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua kelompok. 

Pertama, kelompok yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak 

boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk mempertahankan 

tata tertib masyarakat. Kedua, kelompok yang menitik beratkan pertahanan tata 

tertib masyarakat, dengan maksud hukuman tidak boleh lebih berat daripada 

tindak pidana yang telah dilakukannya.
60

 

Teori gabungan ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut 

dan teori relatif di mana pada menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan 

tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang 

lainnya. Berdasarkan fokus atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori ini 

ke dalam teori gabungan, maka teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu 

teori gabungan yang mengfokuskan unsur pembalasan, teori gabungan yang 

mengfokuskan pertahanan tertib masyarakat dan teori gabungan yang 

menyeimbangkan antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. 

Seterusnya, teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami 

perkembangan yang sangat luas. Oleh demikian, timbul berbagai pandangan 

yang dapat dibagi kepada beberapa teori yaitu teori retributif, teori detterence 

(pencegahan), teori relatif dan tujuan, teori in-capacitation, teori rehabilitas, 

teori restorasi dan teori social defence. 

Pertama, teori retributif yaitu teori yang menjadikan dasar hukuman 

yang dijatuhkan terhadap pelaku karena perbuatan kejahatan itu sendiri. Teori 

ini mengfokuskan pada sanksi sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan 

pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak pidana.
61

 Teori 
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ini juga meletigimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan 

yang telah dilakukan oleh pelaku. Kejahatan dilihat sebagai perlakuan yang 

amoral dan asusila dalam lingkungan masyarakat. Oleh demikian, pelaku tindak 

pidana harus di balas dengan dijatuhkan pidana. 

Ciri khas dari teori retributif ini difokuskan oleh pandangan Immanuel 

Kant yaitu keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipon sebetulnya pidana 

tiada berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan 

dan kejahatannya hanya boleh ditebus dengan menjalani penderitaan.  

Nigel Walker menyatakan bahwa paham retributif ini terbagi menjadi 

dua yaitu retributif terbatas dan retributif yang distribusi. Pertama, teori 

retributif yang berpaham bahwa pidana tidak harus disesuaikan atau sepadan 

dengan kesalahan pelaku, akan tetapi sanksi yang dikenakan tidak boleh 

melampaui batas-batas yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan oleh 

pelaku. Kedua, teori retributif yang distribusi yaitu berpaham bahwa hukuman 

dibuat sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, namun beratnya 

hukuman itu di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.
62

 

Kedua, teori detterence atau pencegahan merupakan teori pemidanaan 

yang digabungkan oleh pandangan konsekuensialis. Teori ini dilihat bahwa 

pemidanaan bukan hanya sekadar pembalasan tetapi ada tujuan lain yang 

bermanfaat. Teori ini dibagi kepada dua yaitu general detterence dan special 

detterence. 

Teori general detterence dapat dipahami sebagai suatu penjatuhan 

hukuman pidana adalah suatu proses pemberian derita dan oleh karena itu harus 

di hindari. Penjatuhan suatu hukuman dapat dibenarkan manakala memberikan 

manfaat. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang hanya dapat dicapai 

melalui proses penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dan benar-benar 

tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas penjelasan tersebut, sebagian besar 
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jenis kesalahan merupakan sarana pencegahan secara umum, dalam perumusan 

dan penjatuhannya ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang perlu dicapai. 

Teori special detterence pula merupakan suatu sarana pencegahan pasca 

proses pemidanaan. Penjatuhan sanksi merupakan proses harus dibuat agar 

pelaku tindak pidana berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan lagi 

dikemudian hari. Dengan demikian supaya sanksi pidana dapat memberikan 

efek jera dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menghindarkan 

seseorang yang dikenakan sanksi dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang 

sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakut-nakuti bagi 

pelaku-pelaku tindak pidana pontensial dalam masyarakat. 

Ketiga, teori relatif dan tujuan yaitu dapat juga disebut sebagai teori 

utilitarian. Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut yang telah 

dihuraikan sebelumnya. Dilihat teori ini bukan saja hanya pembalasan dari 

hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, tetapi secara garis besar teori ini 

untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. 

Keempat, teori in-capacitation yang pada dasar merupakan suatu teori 

pemidanaan yang menbatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu 

dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari 

teori ini kepada jenis kejahatan yang bersifat mengancam pada masyarakat 

seperti genosia, terorisme atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti 

pemerkosaan. 

Kelima, teori rehabilitasi yang lebih menekankan diri untuk mereformasi 

atau meperbaiki diri pelaku tindak pidana. Teori ini juga bertujuan untuk 

memberikan tindakan dan perawatan kepada pelaku tindak pidana sebagai 

pengganti dari penghukuman. Penjelasan dari aliran ini  dilandaskan pada alasan 

bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang sakit dan ia perlu mendapatkan 

tindakan perawatan dan perbaikan.
63
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Keenam, teori restorasi atau restorative justice  yang dimulai dari 

perlaksanaan program penyelesaian kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di 

luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat 

yang disebut victim offender. Program ini menganggap bahwa pelaku dan 

korban sama-sama mendapat keuntungan sebaik-baiknya sehingga dapat 

mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku kejahatan serta 

memberikan rasa tanggungjawab bagi masing-masing pihak.
64

 

Terakhir, yaitu teori social defence atau perlindungan masyarakat yang 

merupakan hukum perlindungan sosial yang harus menggantikan hukum pidana 

yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah 

mengintegritasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan 

terhadap perbuatannya. 

Dengan demikian, pada hakikatnya pemidanaan adalah merupakan 

perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap tindak pidana. Oleh 

itu, maka tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan 

individual dan sosial yang memberi kesan akibat tindak pidana. Peranan tujuan 

pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan 

masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pemgimbalan atau 

pengimbangan. 
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BAB  TIGA 

ANALISIS SANKSI PEMERKOSAAN MENURUT QANUN 

JINAYAT DAN AKTA 574 DALAM PERSPEKTIF TUJUAN 

PEMIDANAAN 
 

A. Perbandingan Unsur-unsur Pemerkosaan Menurut Qanun Jinayat dan 

Akta 574 

  Dari segi teoritik suatu tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan 

unsur objektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang 

bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum 

dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur objektif dijadikan titik utama dari 

pengertian objektif di sini adalah tindakannya. Sedangkan unsur subjektif 

berkaitan dengan tindakan tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki 

oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku baik 

seseorang maupun beberapa orang. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu 

adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku,
65

 dan termasuk ke 

dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hati dan pikirannya.  

  Sepertimana yang telah disebutkan pada bab dua yaitu tentang unsur-

unsur pemerkosaan, penulis ingin membanding antara unsur-unsur pemerkosaan 

menurut Qanun Jinayat dan Akta 574. 

  Secara umum, unsur-unsur pemerkosaan menurut Qanun Jinayat sebagai 

berikut : 

1. Terjadinya hubungan seksual terhadap faraj atau dubur korban dengan 

zakar pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku. 

2. Terjadinya hubungan seksual terhadap faraj atau zakar korban dengan 

mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku. 

3. Terjadinya hubungan seksual itu dengan kekerasan atau paksaan atau 

ancaman terhadap korban. 
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Selanjutnya, dari poin-poin diatas, situasi pertama bahwa suatu kejahatan 

pemerkosaan itu berlaku apabila terjadinya hubungan seksual yang dilakukan 

oleh pelaku dengan zakarnya atau benda lain terhadap faraj atau dubur korban. 

Hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku itu baik dengan kekerasan, 

paksaan atau ancaman. 

  Situasi kedua, bahwa suatu kejahatan pemerkosaan itu berlaku apabila 

terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan mulut terhadap 

zakar atau faraj korban atau pelaku dengan zakarnya terhadap mulut korban. 

Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku secara kekerasan, paksaan atau 

ancaman. 

  Mengenai unsur-unsur menurut Akta 574, terdapat empat unsur-unsur 

pemerkosaan sebagai berikut: 

1. Tertuduh (laki-laki) telah melakukan hubungan seksual dengan seseorang 

perempuan. 

2. Terjadinya pemerkosaan itu dengan keadaan-keadaan yang tertulis dalam 

Akta 574. 

3. Bahwa perempuan sebagai korban itu bukan istri pelaku yang sah di sisi 

undang-undang atau agama. 

4. Bahwa terjadinya penetrasi zakar pelaku terhadap faraj korban.
66

 

Setelah melihat secara ringkas unsur-unsur pemerkosaan menurut Qanun 

Jinayat dan Akta 574, ada beberapa perbedaan dari unsur-unsur 

pemerkosaan sebagai berikut: 

1. Dari segi pelaku pemerkosaan, dipahami pada Qanun Jinayat bahwa 

pelaku tindak pidana pemerkosaan boleh berlaku baik itu laki-laki atau 

perempuan. Sedangkan pada Akta 574, pelaku tindak pidana 

pemerkosaan hanya di khusus  bagi laki-laki saja. 

2. Dari segi korban pemerkosaan, dipahami pada Qanun Jinayat bahwa 

korban tindak pidana pemerkosaan boleh berlaku terhadap laki-laki atau 
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perempuan. Sedangkan pada Akta 574, korban tindak pidana 

pemerkosaan hanya terjadi apabila berlaku terhadap perempuan. 

3. Dari segi alat yang digunakan oleh pelaku pemerkosaan, dipahami pada 

Qanun Jinayat bahwa alat yang pelaku adalah zakar pelaku itu sendiri 

atau pelaku menggunakan benda lain. Sedangkan pada Akta 574, alat 

yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan pemerkosaan 

adalah zakar pelaku itu sendiri. Apabila pelaku menggunakan benda lain 

sebagai alat, maka itu tidak dikatakan sebagai alat pemerkosaan. 

  Sepertimana yang telah dijelaskan tentang unsur-unsur pemerkosaan, 

dalam fikih jinayat tidak disebutkan secara jelas tentang pemerkosaan ini. Hanya 

saja dilihat dalam unsur-unsur pemerkosaan tersebut, dimana dalam perbuatan 

pemerkosaan adanya unsur persetubuhan badan yang dilakukan di luar 

perkawinan, maka bersetubuhan dengan lawan jenis diluar perkawinan dalam 

Islam disebut dengan istilah zina. Dengan demikian, pemerkosaan dalam 

Hukum Islam disebut dengan zina dengan paksaan. 

  Selanjutnya, pemerkosaan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah 

bersetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan di luar 

perkawinan dengan paksaan. Paksaan yang dipahami boleh jadi secara langsung 

seperti dengan ancaman yang boleh mengancam jiwa dan sebagainya. Dengan 

demikian, persetubuhan di luar perkawinan dengan unsur paksaan disebut 

sebagai pemerkosaan. 

  Selain itu, penerapan unsur-unsur pemerkosaan yang terkandung dalam 

Qanun Jinayat dan Akta 574 sejalan dengan unsur-unsur pemerkosaan menurut 

fikih jinayat yaitu terjadinya bersetubuhan antara laki-laki dan perempuan di 

luar perkawinan yang disertakan dengan paksaan atau ancaman terhadap korban. 

Hanya saja perbedaan terkait pelaku, korban dan alat yang digunakan dalam 

perbuatan pemerkosaan yang telah disebutkan sebelumnya. 

  Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa 

pemerkosaan terdapat unsur-unsur paksaan atau ancaman. Ini memberi 



37 
 

 

 

gambaran bahwa hanya satu pihak yang berkehendak yaitu pelaku pemerkosaan. 

Oleh demikian, yang harus dikenakan sanksi adalah pelaku. Pemerkosaan dalam 

Qanun Jinayat dapat digolongkan sebagai hukuman ta‟zir yang wewenang 

dalam menentukan sanksi adalah pemerintah baik hukuman itu berupa cambuk, 

denda atau penjara. Sedangkan Akta 574, sanksi berupa penjara dan cambuk 

dijatuhkan oleh keputusan hakim. 

 

B. Perbandingan Sanksi Pemerkosaan Antara Qanun Jinayat dan Akta 

574 

Mengenai perbandingan sanksi pemerkosaan antara Qanun Jinayat dan 

Akta 574 yang telah disebutkan sebelumnnya, tampak ada perbedaan-perbedaan 

yang mendasar. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi definisi,turutan sanksi dan 

sanksi pemerkosaan di dalam Qanun Jinayat dan Akta 574. 

Di dalam Qanun Jinayat, dipahami bahwa definisi pemerkosaan yang 

dimuat adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau 

seorang perempuan terhadap lawan jenis dengan kekerasan atau paksaan atau 

ancaman terhadap korban. Sedangkan di dalam Akta 574, pemerkosaan itu 

adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap 

perempuan  tanpa kemahuan dan kerelaannya.
67

 

  Selanjutnya, dilihat dari turutan hukuman menurut Qanun Aceh dan 

Akta 574. Perbedaan pada sanksi yaitu di dalam Qanun Aceh, dimulai dengan 

hukuman cambuk, denda dan penjara. Sedangkan di dalam Akta 574, hukuman 

dimulai dengan penjara dan cambuk. Perbedaan dari turutan sanksi, Qanun 

Jinayat mengutamakan sanksi cambuk berbanding sanksi lainnya, sedangkan 

Akta 574 mengutamakan sanksi penjara berbanding sanksi lainnya. 

Seterusnya, sanksi pemerkosaan menurut Qanun Aceh adalah hukuman 

cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak cambuk 175 kali atau denda 

paling sedikit 1250 gram emas murni, paling banyak 1750 gram emas murni 
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atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan. Sedangkan 

menurut undang-undang Malaysia, hukuman penjara paling lama 30 tahun dan 

juga boleh dikenakan cambuk. 

Sanksi pemerkosaan yang dimuat dalam Qanun Jinayat adalah hukuman 

yang bersifat alternatif atau pilihan. Dimana sanksi tersebut adalah berupa 

cambuk, denda dan penjara. Apabila pelaku pemerkosa telah dijatuhkan 

hukuman cambuk, maka hukuman denda atau penjara tidak dikenakan. 

Sedangkan sanksi pemerkosaan yang dimuat dalam Akta 574 bersifat kumulatif 

yakni hukuman penjara dan cambuk dapat dikenakan dalam satu masa. 

Dalam hukum Islam, sanksi pemerkosaan tidak disebutkan secara jelas 

kadar atau jenis hukuman terhadap pelaku, dengan itu ia digolongkan dalam 

hukuman ta‟zir. Hanya saja yang menjadi landasan dalam menentukan sanksi 

pemerkosaan berdasarkan sanksi yang dikenakan kepada pelaku zina yaitu 

hukuman hudud cambuk 100 kali bagi yang belum menikah atau rejam bagi 

yang sudah menikah. Demikian dapat dipahami bahwa sanksi pemerkosaan 

dalam qanun jinayat ini merupakan sebagai hukuman ta‟zir tertinggi terkait 

perlindungan kehormatan dan perilaku asusila yang diancam hampir dua kali 

lipat yaitu  sebanyak 175 kali daripada hukuman cambuk pada perbuatan zina 

yaitu sebanyak 100 kali. Sedangkan dalam Akta 574, sanksi cambuk hanya 

disebut batas minimal yaitu 10 kali. 

Selanjutnya, di dalam Qanun Jinayat memuat sanksi denda berupa emas 

murni dengan jumlah minimal 1250 gram dan maksimal 1750 gram. Denda 

berupa emas murni karena nilai emas adalah stabil dibanding dengan uang. 

Sedangkan dalam Akta 574, sanksi denda tidak disebutkan. 

Sanksi penjara merupakan salah satu sanksi yang dimuat dalam Qanun 

Jinayat dan Akta 574. Hukuman penjara yang dimuat dalam Qanun Jinayat 

adalah paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan. Sedangkan hukuman 

penjara menurut Akta 574 adalah paling lama 30 tahun. Sanksi penjara menurut 

Akta 574 lebih lama jika dibanding dengan Qanun Jinayat. Hal ini karena 
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hukuman penjara pada tindak pidana pemerkosaan merupakan sanksi pokok 

yang digunakan dalam Akta 574. Sedangkan hukuman penjara menurut Qanun 

Jinayat adalah bersifat alternatif atau pilihan pada tindak pidana pemerkosaan. 

Tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang merugikan dan 

menzalimi korban. Oleh itu, terdapat ketentuan terkait restitusi menurut Qanun 

Jinayat dan Akta 574. Secara umum, restitusi adalah suatu bayaran yang wajib 

dibayar berupa uang atau harta lainnya oleh pelaku kejahatan kepada korban 

dengan jumlah tertentu akibat kerugian yang dialami oleh korban disebabkan 

perbuatan pelaku. 

Selanjutnya, pada Qanun Jinayat dimuat ketentuan terkait jumlah 

restitusi yang harus dibayar oleh pelaku pemerkosaan. Menurut Qanun Jinayat, 

jumlah restitusi yang disebutkan adalah berupa emas murni yaitu paling banyak 

750 gram emas murni. Sedangkan pada Akta 574 tidak disebutkan tentang 

restitusi tetapi disebutkan pada Akta 593 (Kanun Prosuder Jenayah). Jumlah 

restitusi ditentukan oleh mahkamah dengan melihat pada kerugian yang dialami 

oleh korban. 

Demikian untuk lebih jelas tentang perbedaan antara sanksi pemerkosaan 

dari kedua regulasi diatas, sebagaimana tergambar dalam tabulasi berikut : 

Table 1. Perbedaan Konsep Pemerkosaan Antara Qanun Jinayat dan 

Akta 574 

Perbedaan 

Konsep 

Pemerkosaan 

Menurut Qanun Jinayat Menurut Akta 574 

Definisi Hubungan intim terhadap vagina 

atau dubur orang lain sebagai 

korban dengan penis pelaku atau 

benda lainnya yang digunakan 

pelaku atau terhadap vagina atau 

Seorang lelaki yang 

bersetubuh dengan 

seorang perempuan 

dengan tiada kerelaan 

dan bertentangan 
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penis korban dengan mulut 

pelaku atau terhadap mulut 

korban dengan penis pelaku, 

dengan kekerasan atau paksaan 

atau ancaman terhadap korban. 

dengan kemahuan 

perempuan itu. 

Unsur-unsur 

Pemerkosaan 

Pemerkosaan apabila terpenuhi 

segala unsur-unsurnya. Pertama, 

adanya pelaku dan korban baik 

laki-laki atau perempuan. 

Kedua, adanya alat yang 

digunakan oleh pelaku yaitu 

zakar atau benda lainnya seperti 

kayu, besi dan sebagainya. 

Ketiga, terjadinya penetrasi 

terhadap faraj atau dubur 

korban. 

Dibagi kepada empat 

unsur terjadinya tindak 

pidana pemerkosaan. 

Pertama, tertuduh 

(laki-laki) telah 

melakukan hubungan 

seksual dengan 

seseorang perempuan. 

Kedua, terjadinya 

pemerkosaan itu 

dengan keadaan-

keadaan yang tertulis 

dalam Akta 574. 

Ketiga, bahwa 

perempuan sebagai 

korban itu bukan istri 

pelaku yang sah di sisi 

undang-undang atau 

agama. Keempat, 

bahwa terjadinya 

penetrasi zakar pelaku 

terhadap faraj korban 

Cambuk Paling sedikit 125 kali, paling Paling sedikit 10 kali. 
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banyak 175 kali. 

Denda Paling sedikit 1250 gram emas 

murni, paling banyak 1750 gram 

emas murni. 

Tiada  

Penjara Paling singkat 125 bulan, paling 

lama 175 bulan. 

Paling lama 30 tahun. 

Restitusi Paling banyak 750 gram emas 

murni. 

Tidak ditentukan batas 

minimal atau maksimal 

berupa uang. 

 

C. Sanksi Pemerkosaan menurut Qanun Jinayat dan Akta 574 dalam 

Perspektif Tujuan Pemidanaan  

  Hukum yang berlaku dalam perundangan memiliki tiga aspek dalam 

penerapan sanksinya, yaitu preventif, represif dan rehabilitatif. Aspek preventif 

dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi 

kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat 

kejahatan. Aspek represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, 

menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya 

sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya 

pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat bila ia masih 

hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak 

melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap 

hukum, dimana setiap upaya prepentif selalu diiringi dengan upaya represif jika 

kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku 

kejahatan masih hidup.
68

 

  Sanksi pemerkosaan yang dilihat dari sudut pandang tujuan pemidanaan 

yang diterapkan di dalam dua sumber hukum materiil ini yaitu Qanun Aceh 

                                                         
68

 Khusnul khotimah, “Hukuman dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum 

Islam”,(Jurnal), (Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu Dosen, 2014). 



42 
 

 

 

Nomor 6 Tahun 2014 dengan sanksi cambuk, denda dan penjara. Manakala di 

dalam Akta 574 dengan sanksi penjara dan cambuk bagi pelaku tindak pidana 

pemerkosaan ini. Maka harus disesuaikan dengan teori tujuan pemidanaan yang 

telah dibahas pada bab sebelumnya.  

  Antara teori pemidanaan yang telah dibahas sebelumnya sebagai berikut: 

1. Deterrence atau pencegahan, yaitu hukuman yang dimuat dalam 

perundangan berfungsi sebagai suatu usaha pencegahan. Ia diharapkan 

dapat mencegah, menghalang sesiapa saja daripada melakukan tindak 

pidana. 

2. Incapacitation atau pengasingan, yaitu sebuah seksaan yang 

mengambarkan prinsip pengasingan adalah pemenjaraan. Tindakan 

pengasingan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat adalah sebagai 

langkah untuk menjamin keamanan masyarakat umum. 

3. Retribution atau pembalasan, yaitu setiap kejahatan yang dilakukan 

harus dibalas dengan seksaan yang berat dan setimpal dengan kejahatan 

yang dilakukan. 

  Selanjutnya, apapun teori atau prinsip yang dibicarakan, suatu hukuman 

perlu mempunyai lima unsur, sebagai berikut: 

1. Hukuman perlu adanya kesakitan atau sesuatu kebiasaannya tidak baik. 

2. Hukuman dikenakan atas sebab kesalahan atau kejahatan melanggar 

undang-undang. 

3. Hukuman harus dikenakan terhadap seseoarang atas sebab kejahatan 

yang dilakukan. 

4. Hukuman harus dilaksanakan oleh manusia selain daripada pelaku 

kejahatan itu sendiri. 

5. Hukuman harus diuruskan dan dikendalikan oleh pihak yang berautoritas 

di bawah sistem perundangan di tempat kejahatan dilakukan. 

  Mengenai sanksi pemerkosaan yang dimuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 

Tahun 2014, disebut pada pasal 48 yaitu dengan diancam dengan hukuman 
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Ta‟zir. Hukuman Ta‟zir yang disebut merupakan sanksi pilihan yang ditentukan 

dengan kebijakan Hakim Mahkamah Syar‟iyah.
69

 Sanksi pilihan itu adalah 

sanksi cambuk atau denda atau penjara dengan masing-masing jumlah minimum 

dan maksimal. 

  Dalam perlaksanaan hukuman cambuk, di dalam Qanun Aceh Nomor 7 

Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat memuat tentang mekanisme atau 

prosuder-prosuder dalam perlaksanaan qanun jinayat atau dikenal dengan 

hukum formiil. Tentang mekanisne perlaksanaan esekusi cambuk, dapat dilihat 

pada pasal 262 Hukum Acara Jinayat. 

  Bunyi pasal 262 Hukum Acara Jinayat terkait dengan perlaksanaan 

hukaman cambuk seperti berikut: 

1) „Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat 

oleh orang yang hadir. 

2) Perlaksanaan „Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun. 

3) Perlaksanaan „Uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) 

berukuran minimal 3 x 3 meter. 

4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling 

dekat 12 meter. 

5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pecambuk 

berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 

selama pencambukan berlangsung.
70

 

  Dilihat dari hukum acara diatas, yang menjadi fokus dalam kajian ini 

adalah bahwa esekusi cambuk dilaksanakan di tempat yang terbuka. Sebagai 

contoh, perlaksanaan cambuk dilaksanakan di depan masjid jami‟ di 

kabupaten/kota. Perlaksanaan cambuk yang dilaksanakan di tempat terbuka dan 
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dapat dilihat oleh orang yang hadir mempunyai tujuan. Antara tujuan 

perlaksanaan esekusi secara terbuka adalah dapat memberi balasan terhadap 

pelaku dan memberi peringatan terhadap orang yang hadir supaya jika ada niat 

untuk melakukan tindak pidana supaya dapat membatalkan niatnya tersebut.  

  Seterusnya, sanksi denda yang dimuat dalam qanun jinayat merupakan 

hukuman dari turutan kedua setelah hukuman cambuk. Melihat dari sisi 

keuntungan dari hukuman denda terhadap pelaku tindak pidana yaitu dengan 

penjatuhan hukuman denda maka anomitas pelaku akan tetap terjaga, setiap 

pelaku merasakan kebutuhan untuk harus menyembunyikan identitas mereka 

agar tidak dikenal. Selain itu, kebanyakkan mereka takut untuk dikenali sebagai 

orang yang pernah melakukan kejahatan di lingkungan. Di samping itu, dengan 

penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dana di 

samping proses perlaksanaan hukumannya lebih mudah dan cepat.
71

 

  Selanjutnya, sanksi penjara yang dimuat dalam qanun jinayat merupakan 

hukuman dari turutan ketiga setelah hukuman denda. Melihat dari sanksi penjara 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaku agar menyadari kejahatan 

yang telah dilakukan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan 

sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Di samping itu, 

dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara normal 

sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
72

 

  Menurut pandangan penulis, hukuman terhadap pelaku pemerkosaan 

yang dimuat dalam Qanun Jinayat mempunyai tujuan. Dilihat dari sudut 

pandang teori tujuan pemidanaan, bahwa hukuman yang disebutkan merupakan 

suatu pembalasan terhadap pelaku. Di samping itu, dengan adanya esekusi yang 
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dipertonton di depan banyak orang, memberikan suatu peringatan dan 

menyedarkan bahwa suatu kejahatan yang dilakukan pasti akan adanya sanksi 

yang diterima. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tersebut adalah bagi pelaku 

itu sendiri yang memberi jera dan menjadi peringatan kepada masyarakat. 

  Di dalam qanun jinayat yang memuat sanksi pemerkosaan adalah sanksi 

cambuk, denda dan penjara. Masing-masing sanksi mempunyai tujuan dalam 

perlaksanaan terhadap pelaku kejahatan. Secara umum, tujuan pemidanaan yang 

dapat dilihat pada qanun jinayat adalah berupa pembalasan, pencegahan dan 

rehabilitas. 

  Dalam undang-undang Malaysia, sanksi pemerkosaan dapat dilihat pada 

Akta 574 yang memuat tentang hukum pidana. Pada pasal 376 telah disebut 

bahwa sanksi bagi pelaku pemerkosaan adalah penjara paling lama 20 tahun dan 

sekali cambuk.
73

 

  Sanksi penjara yang berlaku di Malaysia dijatuhkan kepada pelaku 

karena dua sebab. Pertama, suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, 

undang-undang membolehkan atau menghendaki ia dihukum penjara sama ada 

seumur hidup atau penjara untuk satu tempoh yang tetap. Kedua, sanksi penjara 

yang dijatuhkan kepada pelaku karena ia tidak dapat membayar denda yang 

dikenakan karena suatu kesalahan yang telah dilakukannya.
74

 

  Seterusnya, terdapat banyak jenis sanksi penjara yang dapat dijatuhkan 

terhadap pelaku. Mengikut aturan yang dimuat dalam undang-undang yang 

membenarkan mahkamah menjatuhkan sanksi penjara selama sehari kepada 

pelaku tersebut. Ada aturan yang menyatakan bahwa seorang pelaku boleh 

dijatuhkan hukuman penjara sehingga batas waktu 7 tahun, 10 tahun, 14 tahun 

dan seterusnya sehingga boleh dijatuhkan dengan penjara seumur hidup.  
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  Dapat dipahami dengan penjara seumur hidup dihitung sebagai 

bersamaan dengan penjara 30 tahun.
75

 Ada pandangan lain terkait maksud 

penjara seumur hidup yaitu bersamaan usia pelaku ketika dijatuhkan sanksi, 

sebagai contoh hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan kepada pelaku ketika 

ia berusia 35 tahun, maka tempoh penjara bagi pelaku itu 35 tahun. 

  Selanjutnya, dalam beberapa kasus pidana, sanksi cambuk akan 

dikenakan kepada pelaku selain sanksi penjara atau denda. Sanksi cambuk 

sering dijatuhkan apabila pihak mahkamah mendapati bahwa pelaku tersebut 

ketika melakukan kejahatan mempunyai peluang untuk menggunakan kekerasan 

terhadap korban. Antara kejahatan yang membolehkan pelaku dikenakan sanksi 

cambuk adalah kejahatan yang menyebabkan luka korban, perampokan di waktu 

malam, memiliki senjata api. Adapun demikian, ada beberapa golongan yang 

harus dikenakan sanksi cambuk tetapi tidak boleh dihukum cambuk yaitu 

perempuan, pelaku laki-laki yang telah dihukum mati dan pelaku laki-laki lansia 

melebihi usia 50 tahun.
76

 

  Menurut pandangan penulis, hukuman terhadap pelaku pemerkosaan 

yang dimuat dalam undang-undang Malaysia mempunyai tujuan. Dilihat dari 

sudut pandang teori tujuan pemidanaan, bahwa setiap perbuatan kejahatan pasti 

akan ada sanksi yang akan diterima oleh pelaku. Di samping itu, sanksi penjara 

yang merupakan sanksi utama dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara akan 

menjadikan seorang napi memikir dua kali untuk melakukan kejahatan 

pemerkosaan itu. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tersebut merupakan 

suatu pembalasan atau dicabut kemerdekaan seorang napi dengan sangat lama. 

Selain itu, tujuan lain adalah untuk rehabilitas yaitu memberi peluang kepada 

napi agar dapat memperbaik kesilapan ketika dalam waktu tahanan. 

  Di dalam akta 574 yang memuat sanksi pemerkosaan adalah sanksi 

penjara dan cambuk. Masing-masing sanksi mempunyai tujuan dalam 
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perlaksanaan terhadap pelaku kejahatan. Secara umum, tujuan pemidanaan yang 

dapat dilihat pada akta 574 adalah berupa pembalasan, pengasingan dan  

rehabilitas. 

  Melihat dari Qanun Aceh dan Akta 574 diatas, terdapat beberapa 

kebaikan sanksi pemerkosaan pada waktu sekarang yang dapat penulis 

sampaikan dalam penulisan ini. Disebutkan tentang sanksi pemerkosaan 

menurut Qanun Aceh dan Akta 574 mempunyai manfaat bagi tiap-tiap negara. 

Secara umum bahwa suatu sanksi yang dimuat dalam undang-undang dengan 

maksud untuk menyedarkan masyarakat bahwa setiap kejahatan yang dilakukan 

mempunyai akibat dan risiko yaitu akan dituntut oleh negara melalui hukuman 

yang dikenakan. 

  Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, suatu 

perbuatan atau perilaku yang buruk akan cepat tersebar luas di media sosial. 

Sebagai contoh, bahwa suatu video tentang hukuman cambuk yang direkam lalu 

di sebar luas oleh pengguna medsos, bukan saja diketahui oleh lingkungan 

terdekat tetapi boleh jadi viral lintas antar negara. Dengan demikian, rasa takut 

dengan fenomenal tersebut akan menjadikan seseorang yang ingin melakukan 

kejahatan akan membatalkan niatnya.
77

 

  Bukan saja hukuman cambuk, hukuman penjara juga menjadi salah satu 

hukuman yang menakutkan pelaku. Dengan di hukum penjara dalam waktu 

yang lama, secara emosional, seorang napi akan terganggu apabila berjauhan 

dengan keluarga, kurang akses luar dan sebagainya. Dari sisi kebaikan bahwa 

hukuman penjara dapat menjadikan napi memperbaiki kesilapan yang telah 

dilakukan.
78

 

  Tujuan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan ini ada dua bentuk, yaitu 

fisik dan psikis. Hukuman yang bersifat fisik adalah hukuman cambuk atau dera, 

yang akan menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku dan 
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masyarakat yang melihatnya. Hukuman yang bersifat psikis yaitu pelaku 

pemerkosaan diberi malu dengan dihukum di hadapan orang banyak, demikian 

juga bagi orang yang belum melakukan pemerkosaan akan berpikir panjang 

untuk melakukan perkosaan karena akan mendapatkan siksaan yang pedih dan 

rasa malu yang besar, sehingga rusak nama baiknya dan jatuh harga dirinya di 

mata masyarakat.  

  Namun tidak semua aturan hukum jinayah yang disebutkan tujuan 

hukumannya, untuk itu diberikan kesempatan kepada manusia untuk menggali 

hikmahnya mengapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman. Ada  yang 

berpendapat bahwa kalau disimpulkan yaitu bahwa tujuan hukuman itu ada 

empat yaitu mencegah, mengancam, memperbaiki, dan mendidik.
79

 

  Mencegah dan mengancam artinya menahan pelaku kejahatan agar jera, 

tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain 

tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini 

maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan 

itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda untuk 

setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan.  

  Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bermaksud untuk 

memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya 

agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dan 

menggantinya dengan perbuatan baik (amal shaleh) sehingga betul-betul 

terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama.  

  Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan hukuman menurut 

hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum 

dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan 

merugikan dirinya dan orang lain.
80
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  Setelah dilihat dari masing-masing sanksi pemerkosaan antara Qanun 

Jinayat dan Akta 574, dari segi efektivitas menurut tujuan pemidanaan sebagai 

berikut: 

1. Dari segi pencegahan dan efek jera 

Sanksi pemerkosaan yang dimuat dalam Qanun Jinayat lebih efektif 

dibanding dengan Akta 574. Antara alasan adalah dilihat dari kasus yang 

terdaftar pada tahun 2019 dalam Mahkamah Syar‟iyyah Takengon
81

 hanya 2 

kasus dan Mahkamah Syar‟iyyah Lhoksuemawe
82

 hanya 5. Sedangkan kasus 

pemerkosaan yang direkodkan di Malaysia pada tahun 2019 adalah 1738 

kasus
83

. Dalam perlaksanaan hukuman cambuk menurut Qanun Jinayat 

terhadap pelaku pemerkosaan itu dilakukan di depan banyak orang. Dengan 

demikian, orang yang berniat untuk berbuat kejahatan diharap agar tidak 

melakukan kejahatan. 

2. Dari segi pengasingan 

  Sanksi pemerkosaan yang dimuat dalam Akta 574 lebih efektif 

dibanding dengan Qanun Jinayat. Antara alasan dilihat dari hukuman penjara 

menurut Akta 574 adalah lebih lama yaitu maksimal 30 tahun dibanding 

dengan hukuman penjara menurut Qanun Jinayat yaitu maksimal 175 bulan. 

Dengan demikian, diharap bahwa tiada lagi korban dari pelaku yang sama. 

3. Dari segi rehabilitas 

  Sanksi pemerkosaan yang dimuat dalam Akta 574 lebih efektif 

dibanding dengan Qanun Jinayat. Antara alasan dilihat dari salah satu tujuan 

hukuman penjara adalah mendidik dan memperbaiki diri ketika waktu di dalam 

penjara. Dengan demikian, diharapkan agar pelaku kejahatan dapat 

memperbaiki diri serta menjadi manusia yang produktif apabila dibebaskan dari 

penjara. 
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  Berdasarkan uraian sebelumnya, hukuman bagi pidana pemerkosaan 

antara Qanun Jinayat dan Akta 574 yang dikenakan terhadap pelaku mempunyai 

tujuan masing-masing. Pada pendapat penulis, suatu hukuman yang bertujuan 

pencegahan adalah diutamakan berbanding suatu hukuman yang bertujuan 

pengasingan atau pembalasan. Hukuman yang bertujuan sebagai pencegahan 

diupaya agar kejahatan dalam masyarakat dapat dikurangkan. Oleh yang 

demikian, penulis cenderung menyatakan bahwa sanksi pemerkosaan menurut 

Qanun Jinayat lebih efektif dibanding dengan Akta 574. 
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BAB  EMPAT 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

  Hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa dimaksud 

untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan 

pada bab satu. Maka jawaban atas rumusan dan juga kesimpulan dari 

penelitian tentang “Sanksi Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Tujuan 

Pemidanaan (Studi Komparatif Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang 

Hukum Jinayat dan Akta 574 tentang Kanun Keseksaan Tahun 2002” antara 

lain : 

1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan terkait 

unsur-unsur pemerkosaan menurut Qanun Jinayat dan Akta 574. 

Menurut Qanun Jinayat terjadinya tindak pidana pemerkosaan itu 

berlaku baik hubungan seksual yang dilakukan secara paksaan atau 

ancaman oleh pelaku laki-laki terhadap korban perempuan atau 

sebaliknya. Sedangkan menurut Akta 574, terjadinya tindak pidana 

pemerkosaan itu apabila terjadinya hubungan seksual secara paksaan 

atau ancaman oleh pelaku laki-laki terhadap korban perempuan. Dalam 

kata lain, perbedaan dapat dilihat dari pelaku dan korban itu sendiri. 

2. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sanksi 

pemerkosaan antara Qanun Jinayat dan Akta 574. Sanksi pemerkosaan 

menurut Qanun Jinayat berupa esekusi cambuk atau denda atau penjara. 

Sedangkan sanksi pemerkosaan menurut Akta 574 berupa hukuman 

penjara dan cambuk. 

3. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan tujuan 

pemidanaan antara Qanun Jinayat dan Akta 574. Ditinjau 



52 
 

 

dari perspektif tujuan pemidanaan  bahwa sanksi yang dimuat dalam 

Qanun Jinayat dan Akta 574 bertujuan memberikan pembalasan kepada 

pelaku terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, dari esekusi 

cambuk secara terbuka menurut Qanun Jinayat bertujuan agar 

masyarakat melihat bahwa setiap kejahatan akan ada sanksinya, dengan 

kata lain bahwa pencegahan dari esekusi itu akan terwujud. Sedangkan 

sanksi penjara menurut Akta 574 bertujuan memberi pembalasan dan 

agar pelaku yang dipenjara dapat memperbaik diri dengan lebih baik. 

B. Saran  

Adapun saran penelitian ini sebagai berikut : 

1. Hendaklah masyarakat untuk mentaati pemerintah dalam batasan yang 

telah ditentukan dalam undang-undang. Undang-undang yang sudah ada 

merupakan sarana untuk memastikan wujudnya ketentraman dan 

kesejahteraan serta keadilan dalam masyarakat terpenuhi. Untuk itu, 

masyarakat haruslah tidak melakukan atau berniat untuk melakukan 

kejahatan supaya lingkungan menjadi lebih aman dan sejahtera. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintahan 

Malaysia maupun Aceh dalam menyusun undang-undang dengan 

melihat sisi lemah maupun kekurangan yang belum terpenuhi dalam 

Qanun Jinayat ataupun pada Akta 574, dengan pertimbangan melihat 

dari sudut pandang yuridis, sosiologis dan perkembangan zaman agar 

undang-undang yang lahir akan lebih memberi manfaat pada negara dan 

lingkungan masyarakat. 

3. Adapun penelitian ini hanya terbatas pada sanksi pemerkosaan menurut 

Qanun Jinayat dan Akta 574 saja. Namun demikian, masih banyak ruang 

dan kesempatan bagi peneliti-peneliti untuk membahas lebih lanjut 

mengenai permasalahan terkait pemerkosaan ini di masa kedepan seiring 

perkembangan zaman dan teknologi. 
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