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Obyek study dalam tugas akhir ini adalah ketentuan tentang tindak pidana zina antara laki-laki 

dan perempuan yang ada dalam ketentuan KUHP dan RUU KUHP pasal 420. Tentunya pasal 

284 KUHP yang mengatur tentang zina juga memiliki kelemahan sehingga dilakukannya 

rencana perubahan dalam pasal yang mengatur perzinaan tersebut. Sesungguhnya pembaharuan 

hukum pidana meliputi pembaharuan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum. Di 

samping itu, tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak 

dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata lain 

criminal law reform atau legal substance reform harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu 

pengetahuan tentang hukum pidananya (legal/criminal science reform). Bahkan harus disertai 

pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (legal culture reform) dan pembaharuan 

struktur atau perangkat hukumnya (legal structure reform). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui secara yurudis perbedaan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 284 KUHP 

dan pasal 420 RUU KUHP. Selain itu pasal 420 yang mengatur tentang perzinaan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan masalah secara 

yuridis normatif, yakni dengan mengelola dan menganalisis peraturan hukum atau peraturan 

perundang-undangan dalam bidang hukum, serta literature-literature yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Melalui penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat berbedaan unsur-usur yang 

terdapat dalam pasal 284 KUHP dan 420 RUU KUHP yaitu Status, Syarat, Pihak pengadu , 

Delik, Ancaman Hukuman/ sanksi, namun perbedaan tersebut yang diharapkan dapat 

diterapkannya pasal 420 RUU KUHP dalam masyarakat masih mempunyai banyak kelemahan 

yang harus segera dibenahi jika ingin segera diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan pasal 420 

RUU KUHP tersebut masih sangat lemah untuk diterapkan dikarenakan unsur-unsurnya sangat 

kurang tegas jika dalam penegakannya di masyarakat, sehingga masih bisa disimpangi dan para 

pelaku tindak pidana perzinaan tidak bisa atau bisa lepas dari jeratan pasal tersebut. 

 

 


