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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindak pidana atau delik dapat dirumuskan delik itu sebagai

suatu kesatuan yang bulat.

Menurut Simons memberikan definisi tentang delik yaitu kelakuan

yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang

berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu

bertanggung jawab.1

Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam penulisan

skripsi hukum ini adalah terkait dengan kejahatan terhadap kemerdekaan

orang sebagaimana yang diatur dalam Buku II Bab XVIII KUHP yang secara

khusus penulis akan mengkaji terkait dengan Pasal 332 KUHP.

Pokok permasalahan yang terjadi didalam dakwaan pada Putusan

Nomor 236 / Pid.B / 2012 / PN.JMB terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut

Umum terbukti secara sah telah melanggar Pasal 332 (1) ke-2 namun unsur

yang dijelaskan dalam dakwaannya tidak menjelaskan pasal yang didakwa

oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan unsur pasal yang lain yang dijelaskan

oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 332 (1) ke-1.

Dalam hubungannya dengan Pasal 332 KUHP pengaturannya ada 2

yaitu ayat (1) ke-1 dan ayat (1) ke-2 terkait dengan melarikan perempuan

dengan tipu muslihat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 332 (1) ke-2

1Andi Hamzah. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit PT. Rineka Cipta. Hal.
88
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KUHP, oleh masyarakat kita sering kaitkan dengan membawa pergi

seseorang wanita tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dalam Pasal 332 (1) ke-

2 menaikkan hukuman menjadi 9 tahun jika perbuatan membawa pergi

seorang wanita dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman

kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya atas perempuan

itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan. Dan pada Pasal 332 (1) ke-1

menaikkan hukuman menjadi 7 tahun jika perbuatan membawa pergi seorang

wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya

tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan

penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.

Disini penulis ingin mengkaji secara dalam mengenai Putusan Nomor:

236 / Pid.B / 2012 / PN.JMB dengan terdakwa yang bernama MISBAUL

ULUM BIN MOCH. SAHID RIFA’I (umur 23 tahun). Korban bernama

DIANA NORMAYANTI (umur 18 tahun). Bahwa terdakwa yang bernama

MISBAUL ULUM bin MOCH. SAHID RIFA’I didakwa oleh Jaksa

Penunutut Umum melanggar Pasal 332 (1) ke-2, Adapun cara-cara yang

dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Awalnya perbuatan terdakwa dilakukan pada hari sabtu tanggal 23

Juni 2012 jam 18.30 wib. Bermula terdakwa atau pacar korban ini berniat

ingin mengantarkan korban untuk bernyanyi di suatu acara sampai larut

malam sekitar jam 22.30 wib, setelah selesai acara tersebut korban tidak

langsung diantar pulang kerumahnya namun korban diajak pergi oleh

terdakwa di Trowulan Mojokerto tepatnya di rumah sepupu terdakwa. Setelah

itu pada hari minggunya tanggal 24 Juni 2012 dari rumah sepupu terdakwa
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didaerah Trowulan Mojokerto korban dan terdakwa berangkat ke Surabaya

berniat untuk bertemu dengan teman terdakwa dan menjual hape terdakwa

kepada teman terdakwa setelah itu korban menuju Lamongan dan singgah di

family terdakwa di daerah Paciran Lamongan, dan pada jam 19.00 wib

korban dan terdakwa pulang ke Jombang dan sampai di Jombang sekitar jam

21.30 wib. Hari senin tanggal 25 Juni 2012 jam 08.00 wib korban bersama

terdakwa menuju ke Surabaya lagi berniat terdakwa ingin mencari pekerjaan

pada salah satu teman terdakwa yang bernama Nia setelah itu korban dan

terdakwa menuju jembatan Suramadu untuk refreshing. Setelah itu pada hari

selasa tanggal 26 Juni 2012 terdakwa dan korban menuju ke Gresik di tempat

kos senja setelah itu korban dan terdakwa kembali ke jombang lagi berniat

mengembalikan mobil rentalan setelah itu korban dan terdakwa kembali lagi

ke Gresik dengan naik bis.

Bahwa dalam kasus diatas, korban berada dalam penguasaan terdakwa

selama 4 hari dari tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012

tanpa sepengetahuan orang tua korban, dan korban dalam penguasaannya

terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri. Karena belum

pulangnya korban selajutnya orang tuanya melaporkan ke Polisi, dan pada

hari Kamisnya tanggal 28 Juni 2012 sekitar jam 23.00 wib terdakwa

ditangkap oleh petugas dari Polres Jombang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 332 (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan Putusan Nomor: 236 / Pid.B /

2012 / PN.JMB tersebut, penulis melihat tidak adanya sinkronisasi antara

unsur pasal yang didakwakan dengan bunyi pasal yang terdakwa perbuat
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yaitu terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan

dakwaan tunggal melanggar Pasal 332 (1) ke-2 KUHP. Tapi unsur pasal yang

tertulis dalam surat dakwaan pada Putusan Nomor: 236 / Pid.B / 2012 /

PN.JMB merupakan bunyi unsur Pasal 332 (1) ke-1.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan oleh

penulis dalam putusan tersebut, yang sudah penulis sampaikan diatas. Penulis

menganggap Putusan Nomor: 236 / Pid.B / 2012 / PN.JMB sangatlah menarik

untuk dikaji lebih dalam lagi. Sehingga nantinya dapat menjadi pengetahuan

yang baru bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Dengan

mengacu pada Putusan Nomor: 236 / Pid.B / 2012 / PN.JMB tersebut penulis

mencoba mengangkat sebuah judul “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN

PASAL 332 (1) KE-2 DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 236 / Pid.B

/ 2012 / PN.JMB TENTANG MELARIKAN PEREMPUAN DENGAN

TIPU MUSLIHAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum di dalam Putusan Hakim Nomor : 236 / Pid.B / 2012 /

PN.JMB?

2. Bagaimana implikasi hukum tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal yang

didakwakan Jaksa Penuntut Umum?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pembuktian unsurpasal yang di dakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum dalam Putusan Hakim Nomor : 236 / Pid.B / 2012 /

PN.JMB apakah sudah sesuai dengan apa yang di perbuat oleh terdakwa.
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2. Untuk mengetahui dampak yang timbul apabila suatu putusan itu tidak

terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang

dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat dan kegunaan yang

diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi

pengembangan studi, pengembangan ilmu hukum pidana berkaitan dengan

konsentrasi hukum praktisi khususnya penulisan hukum bagi perpustakaan

UMM.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan dengan tujuannya penelitian yang telah dikemukakan, maka

diharapkan bermanfaat bagi:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat berguna bagi penulis sendiri untuk menambah

wawasan atau ilmu dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya.

b.  Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana keilmuan

mahasiswa sebagai civitas akademika yang dituntut untuk bisa mengkaji,

menggali sesuatu hal yang baru dalam disiplin intelektual. Ilmu

pengetahuan yang dimaksud terkait kasus perkara melarikan perempuan

di bawah umur serta melakukan persetubuhan dengan tipu muslihat.
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c. Bagi Pengadilan Negeri Jombang

Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis untuk Pengadilan Negeri

Jombang dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili perkara dengan

seadil-adilnya.

d. Bagi Kejaksaan Negeri Jombang

Sebagai sumbangsih pemikiran penulis untuk jaksa Penuntut Umum yang

menangani kasus dan memberikan dakwaan sesuai dengan kasus posisi

yang ada.

e. Bagi Masyarakat

Sebagai wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang sanksi

yang diterapkan apabila seseorang tersebut melanggar Pasal 332 (1) ke-2

KUHP.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat

memberikan sebuah kontribusi pemikiran bagi hakim yang akan membuat

sebuah putusan hakim terkait kasus melarikan perempuan dengan tipu muslihat

agar putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan

kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga

masyarakat Kota Jombang khususnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu bentuk dari pengungkapan yang

digunakan untuk mencocokkan antara ilmu yang ada didalam teori dengan apa

yang telah terjadi di kenyataannya yang sebenarnya. Disamping itu metode

penelitian ini juga dapat membantu memperoleh data-data sebagai sumber-
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sumber yang nantinya akan di gunakan sebagai dasar dalam menulis Tugas

Akhir (skripsi).

Dalam penelitian ini pernulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, penulis memilih jenis penelitian hukum normatif atau

penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder belaka. Tipe

penelitian hukum normatif juga berdasarkan penelitian pada penelusuran

perpustakaan dan atau peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan, dalam

kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan maka metode

pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif ( Normatif

Legal Research ).2 Yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.3

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai putusan

Pengadilan Negeri Jombang dengan perkara Nomor : 236 / Pid.B / 2012 /

PN.JMB Tentang Perkara Melarikan Perempuan dengan Tipu Muslihat.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan bahan primer yaitu : Putusan Pengadilan Negeri

Jombang Nomor : 236 / Pid.B / 2012 / PN.JMB Tentang Melarikan

Perempuan dengan Tipu Muslihat.

2Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
singkat I. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 13

3Pedoman Penulisan Hukum. 2012, Fakultas Hukum UMM. Hal. 23
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b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa:

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tahun 1946 No. 1 Tentang

Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah

Agung Nomor: 808 / K / Pid.B / 1984 tertanggal 6 Juni.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, glossary

buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta

diterbitkan dalam penelitian. Kepustakaan yang dimaksud dalam

penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, karya

ilmiah hukum, jurnal hukum, media cetak dan atau elektronik yang

berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

pada perkara Nomor : 236 / Pid.B / 2012 / PN.JMB Tentang Melarikan

Perempuan dengan Tipu Muslihat.

b. Studi Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan

objek yang diteliti diluar dari data pustaka dalam hal ini berupa Putusan

Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 236 / Pid.B / 2012 / PN.JMB

Tentang Melarikan Perempuan dengan Tipu Muslihat.
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5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisa penulis menggunakan teknik analisa isi

(contentanalysis) yaitu dengan maksud menganalisa secara mendalam

tentang isi.4

Amar putusan hakim Nomor : 236 / Pid.B / 2012 / PN.JMB Tentang

Melarikan Perempuan dengan Tipu Muslihat. Pada aspek ini yang akan

penulis teliti adalah pelaksanaan penegakan hukum apakah sudah memenuhi

unsur formil dan materiil. Di mana unsur formilnya adalah proses beracara

pada saat persidangan.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan rangkaian penulis ini, maka penulis akan membuat

sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan landasan yang dapat

ditelusuri serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, selain itu untuk

mempermudah dalam penulisan sehingga dapat sistematis serta terstruktur

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pedoman penulisan hukum “ pendahuluan “ terdiri dalam beberapa

sub bab pokok bahasan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah,

tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, sistematika

penulisan.

2. BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai uraian doktrin, pendapat para ahli,

kajian yuridis serta bahan-bahan kerangka teori yang dipakai oleh penulis

untuk mendukung analisa terhadap masalah yang diteliti.

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Perkasa. Hal. 22
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3. BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini adalah pembahasan permasalahan yang menjadi focus kajian.

Dalam bab ini peneliti menuangkan data-data hasil penelitian yang

kemudian dianalisa yang didukung dengan teknik pengumpulan data primer

dan sekunder yang peneliti paparkan dalam bab sebelumnya, dengan tujuan

untuk mendukung analisa terhadap permasalahan yang diteliti.

4. BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisikan dengan dua sub bab yaitu

kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Apa yang disimpulkan oleh

peneliti, pada dasarnya adalah hasil analisa pada Bab III, kesimpulan ini

harus harus disesuaikan dengan permasalahan. Kesimpulan juga dapat

diartikan sebagai ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah

dirumuskan dan dibahas sebelumnya dalam Bab II. Dari kesimpulan yang

sudah dikemukakan, kemudian timbul hal-hal yang perlu disarankan,

sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan

masalah yang sudah diteliti.


