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Pengantar 

RUU KUHP saat ini telah menjadi agenda prioritas pembahasan dalam Prolegnas 2007-2009 dan 

akan segera dibahas di DPR. Penyusunan RUU KUHP sebenarnya telah dimulai oleh pemerintah 

sejak tahun 1982 yakni setelah dikeluarkannya surat izin dari Presiden nomor M.PR.02.08-18 

tanggal 27 Juli 19821. Meski telah melewati masa yang cukup lama, 24 tahun dengan 5 kali 

pergantian Menteri di bidang hukum, amun, penyempurnaan revisi RUU KUHP sejauh ini belum 

juga menjawab kebutuhan masyarakat atas keadilan dan kepastian hukum. RUU masih lebih 

dititikberatkan pada ”kepentingan negara/penguasa” ketimbang warga negara dan juga 

kepentingan ’moral mainstream masyarakat’ ketimbang pemenuhan HAM setiap individu warga 

negara, sehingga dalam sosialisasinya telah menuai berbagai kontroversi dan penolakan dari 

kelompok-kelompok masyarakat khususnya yang peduli dengan penegakan demokrai dan HAM 

di Indonesia. beberapa rumusan ketentuan yang dikritisi dalam RUU tersebut seperti masih 

dimuatnya ketentuan pidana mati, tindak pidana oleh pers serta tindak pidana terhadap ideologi 

negara yang cenderung bias kepentingan penguasa. Khususnya terkait dengan isu perempuan, 

dalam bab mengenai kejahatan kesusilaan telah dirumuskan delik-delik baru yang bias dan 

diskriminatif karena menempatkan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai potensial sasaran 

kriminalisasi seperti pada ketentuan mengenai pornografi dan ponoaksi, larangan prostitusi di 

jalanan yang sangat bias kelas dan jauh dari perlindungan terhadap korban, dan juga dalam 

perluasan delik perzinahan yang memberi pembenaran terhadap intervensi negara yang terlalu 

berlebihan dalam kehidupan privat warga negaranya. Intinya, RUU tersebut alih-alih membuat 

pembaharuan hukum yang lebih demokratis, perumusannya justru diwarnai dengan politik hukum 

kriminal yang mengandung semangat anti demokrasi dan pluralisme serta mengancam kebebasan 

dasar dan hak-hak asasi manusia.  

 

Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP 

Ketentuan mengenai pornografi dan pornoaksi slain akan diatur tersendiri melalui RUU Anti 

Pornografi dan Pornoaksi, juga sebagian diatur dalam RUU KUHP yakni dalam pasal 470 sampai 

dengan pasal 481 (12 pasal). Pasal-pasal ini merevisi sekaligus menambahkan ketentuan dalam 

KUHP saat ini yang dapat dikaitkan dengan pornografi. Yakni pasal 282 KUHP yang menjerat 

siapa pun yang menyiarkan, mempertontonkan, menempelkan tulisan, gambar, barang yang 

melanggar kesusilaan/kesopanan. Juga pasal 283 yang melarang orang untuk menawarkan, 

mempertunjukan gambar atau barang yang melanggar kesopanan kepada anak-anak yang belum 

berusia 17 tahun. Disatu sisi istilah pornografi dan pornoaksi didalam RUU KUHP digunakan 

untukmenggantikan dua pasal diatas, tetapi disisi lain istilah kesusilaan tetap dipertahankan seperti 

dalam pasal 469 mengenai pelanggaran kesusilaan di muka umum. Dalam penjelasan KUHP, 

                                                 
1 Lihat paper “Penyusunan dan Pokok Pikiran RUU tentang KUHP” oleh Tim Perumus RUU KUHP, 

DEPHUKHAM, disampaikan pada diskusi “RUU KUHP : Membedah Pasal-pasal Berbahaya”, Jakarta, 8 
Agustus, 2006 
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R.Soesilo kesusilaan/ kesopanan diartikan sebagai ”perasaan malu yang berhubungan dengan 

nafsu kelamin yakni bersetubuh, meraba buah dada, kemaluan perempuan, memperlihatkan 

anggota kemaluan perempuan atau lelaki”. Istilah ini dapat meliputi tindakan pornoaksi juga. 

Meski demikian, tidak ada penjelasan resmi dalam RUU KUHP tersebut terhadap istilah-istilah 

yang digunakan, khususnya untuk pornografi dan pornoaksi, hal mana dapat menimbulkan 

kerancuan dan tumpang tindih. Ketiadaan penjelasan yang berpotensi mengaburkan masalah juga 

tercermin dalam perumusan perbuatan yang dianggap kriminal (kriminalisasi) sebagai bentuk 

pornografi dan pornoaksi. Dalam pasal 470 misalnya, disebutkan : ”Setiap orang yang membuat 

tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, 

dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas 

seksual.....dipidana karena pornografi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 

banyak kategori III (pasal 470 ayat 1).  

 

Kata-kata ”mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh dan seterusnya....” tentunya 

dapat menimblkan multi afsir apa yang dimaksud dengan eksploitasi daya tarik seksual? Daya 

tarik seksual apa? Dan juga bagian tubuh mana?. Ironisnya ketidakjelasan seperti ini muncul 

dipasal-pasal lainnya mengenai pornografi.  

 

Rumusan seperti tersebut diatas sangat berpotensi membatasi ekspresi individu khususnya 

perempuan yang karena keindahan fisiknya sangat mudah menjadi subjek sekaigus objek dari 

berbagai karya seni maupun non seni termasuk di berbagai media. Ketentuan dalam RUU 

tersebut jelas-jelas bakal menempatkan perempuan tersebut sebagai pelaku kejahatan pornografi 

bahkan kendati mereka dalam situasi menjadi korban dari pornografi itu sendiri. Dalam pasal 472 

disebutkan : ” setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek 

pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, 

gambar, foto dan atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas 

seksual....dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V”. 

 

Begitupun dalam ketentuan pornoaksi, dalam pasal 478 menyebutkan, ” setiap orang dimuka umum 

mempertontonkan gerakan atau tarian erotis atau pergaan orang yang sedang melakukan hubungan seks, 

dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori II”. Tidak ada 

penjelasan apa yang dimaksud dengan gerakan atau tarian erotis dan sejauhmana tindakan 

tersebut dikategorikan sebagai pornoaksi, hal mana kembali mengundang multi tafsir dari aparat 

pelaksana. 
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Selain itu, meski kata-kata ”setiap orang” yang digunakan dalam setiap pasal diandaikan akan 

’netral’, namun dapat di bayangkan dalam implementasinya kelak, ekspresi dan tubuh perempuan 

lah yang menjadi sasaran utama mengingat konstruksi seksualitas yang cenderung bias gender 

dalam masyarakat patriarkhi. Perumusan suatu hukum baru tanpa memperhitungkan konteks 

sosial akan melahirkan bentuk diskriminasi. Seperti yang ditegaskan dalam CEDAW (Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) bahwa diskriminasi terhadap 

perempuan bisa bersifat langsung maupun tidak langsung seperti melalui rumusan hukum yang 

terlihat ’netral’ namun ahistoris/kontekstual.     

 

Dapat digaris bawahi bahwa rumusan pornografi dan pornoaksi dalam RUU KUHP tersebut 

pada akhirnya kembali mengukuhkan pandangan yang seksis bahwa perempuanlah, tubuhnya dan 

seksualitasnya yang bersalah, dan kali ini tidak cukup diganjar lewat sanksi moral tetapi haruslah 

lebih keras lewat sanksi hukuman pidana. Perempuan perlu dipenjarakan sehingga dia sadar 

seksualitasnya itu bermasalah. Pandangan seksis seperti ini pada akhirnya juga akan berdampak 

menyuburkan sikap-sikap impunitas dalam masyarakat atas kekerasan seksual yang dialami oleh 

perempuan. Perempuan korban tidak perlu mendapat akses keadilan apalagi dukungan moral 

karena mereka sendiri yang ’mengumpan’ kekerasan itu datang kepadanya. 

 

Kriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan  

Dalam pasal 284 KUHP saat ini hanya mempidana tindakan permukahan (overspel) yang 

dilakukan dimana salah satu pihak telah terikat dalam hubungan perkawinan. Delik permukahan 

atau ’overspel’ menurut aslinya dari kata belanda berarti echtbreuk, schending ing der huwelijkstrow yang 

kurang lebih berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, dimana terjadi persetubuhan 

yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah sedangkn tindakan tersebut tidak direstui oleh 

suami atau istri yang bersangkutan2. Pasal ini merupakan delik aduan, sebagaimana ditegaskan 

dalam ayat 2 dari pasal tersebut ”tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang 

tercemar”. Sementara, dalam pasal 486 RUU KUHP ketentuan ini diperluas dengan 

mengkriminalkan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah meskipun dilakukan secara 

sukarela dan masing-masing tidak terikat perkawinan (fornication) perbuatan tersebut dipidana 

karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pararel dengan itu, dalam 

pasal 488 RUU KUHP menghukum setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami 

istri di luar perkawinan yang sah, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penuntutan 

juga dapat dilakukan oleh puhak ketiga yang merasa tercemar. 

 

Filosofi dibalik ketentuan pertama (KUHP) dengan dua ketentuan baru (kriminalisasi dalam RUU 

KUHP) jelas jauh berbeda. Pada yang pertama, negara dalam posisi melindungi institusi 
                                                 
2 Topo Santoso dalam “Delik zina dalam KUHP dan R-KUHP”, paper disampaikan dalam Diskusi tentang 

Perluasan delik zina, di DPR RI, Jakarta 19 Mei 2006 
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perkawinan dan yang terpenting memberikan akses hukum bagi mereka (pihak dalam 

perkawinan) yang dirugikan oleh pasangannya, meski demikian negara tidak dapat begitu saja 

melakukan intervensi tanpa pengaduan dari pihak yang bersangkutan (pasangan yang dirugikan). 

Sebaliknya, rumusan dua pasal baru dalam RUU merupakan bentuk kriminalisasi  ”tanpa adanya 

korban” (crimes without victims). Filosofinya lebih dilandaskan atau bersumber dari pemahaman 

bahwa perbuatan hubungan seksual di luar perkawinan meski suka sama suka dan masing-masing 

tidak terikat perkawinan adalah maksiat. Perzinahan adalah perbuatan yang dipandang sangat 

berdosa dalam agama. Namun yang menjadi persoalan apakah wilayah yang menjadi urusan 

agama (dosa individu yang harus dipertanggungjawabkannya sendiri kepada Tuhan) perlu di urus 

negara dan di anggap sebagai perbuatan kriminal? Apakah perbuatan sukarela dan tidak ada pihak 

yang dirugikan itu layak ditempatkan sebagai kriminal dan pelakunya dianggap sebagai penjahat? 

Lantas, penjahat terhadap siapa?. Jelas ketentuan kriminalisasi baru dalam RUU ini merupakan 

bentuk intervensi negara terhadap urusan privat individu dan artinya pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh negara (state) terhadap individu/ warga negara dimana kemerdekaannya dan hak-

hak asasinya harusnya justru dilindungi, yakni hak-haknya untuk hidup dengan aman dan tidak di 

diskriminasi serta diperlakukan secara sewenang-wenang. Saat ini pemerintah telah meratifikasi 

Konvenan Hak-hak sipil dan Politik melalui UU No.12/2005 yang menegaskan jaminan atas hak-

hak sipil warga antara lain Hak atas kebebasan pribadi (pasal 17), Hak atas persamaan 

(pasal 26), Hak kebebasan dari diskriminasi (pasal 2).  Sebelumnya kita juga sudah memiliki 

UU No.7 / 1984 yang meratifikasi Konvensi penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan, UU No. 39/1999, dan tentunya Amandemen Konstitusi sebagai payung peraturan 

yang harus menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan. Kesemua hukum tersebut menegaskan 

kewajiban pemerintah untuk menjamin kemerdekaan setiap warganya bebas dari segala bentuk 

diskriminasi atas dasar apapun, termasuk karena status perkawinan dan arena pilihan-pilihan 

seksual (kapan dan dengan siapa berhubungan seksual). 

 

Selain itu dampak kriminalisasi dalam RUU KUHP itu secara langsung terhadap perempuan 

adalah semakin membuat rentan posisi perempuan yang berada dalam semua bentuk-bentuk 

hubungan di luar perkawinan yang sah. Perkawinan hanya dipandang sah apabila tercatat secara 

hukum sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 yakni perkawinan antara seorang laki-laki denagn 

seorang perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang diakui negara. Di luar 

itu, semua bentuk pernikahan yang tidak tercatat, dan berbagai hal karena tidak tercatat, antara 

lain seperti pernikahan dibawah tangan atau pernikahan di luar agama yang diakui, dapat 

dikategorikan sebagai hubungan yang tidak sah dan kelak melalui rumusan baru dalam RUU 

KUHP tersebut (pasal perzinahan) dapat dituntut pidana karena dianggap melakukan perzinahan. 

Ironisnya dalam pasal 484 RUU itu, penuntutan juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang 

merasa ’tercemar’. Artinya, masyarakat yang berkeberatan dengan hubungan tersebut dapat 
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menuntut individu yang bersangkutan. Dalam hal ini jelas negara lebih berpihak pada 

”kepentingan” masyarakat ketimbang ketimbang kepentingan individu untuk menikmati hak-hak 

asasinya. Akan muncul kelak polisi-polisi moral yang dengan alasan ’merasa tercemar’ 

melakukan berbagai tindakan intervensi dan pelanggaran HAM seseorang. Akan mudah terjadi 

kasus-kasus pencemaran nama baik (menuduh telah berzina)  atau bahkan pemerasan dan 

penyalahgunaan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sekali lagi dalam konteks masyarakat 

patriarkhi, perempuan lah yang kelak paling rentan dijadikan sasaran empuk dari pemberlakuan 

aturan yang bernuansa ’moral’ tersebut berikut segala macam kekerasan yang kelak 

ditimbulkannya. 

 

Kriminalisasi Prostitusi di jalanan 

Dalam pasal 488 RUU KUHP telah melarang ” setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di 

jalan atau tempat umum dengan tujuan melacurkan diri”. Semangat dari pasal ini tidak jauh berbeda dari 

Perda-Perda tentang pelacuran atau anti maksiat yang saat ini muncul di berbagai wilayah seperti 

salah satunya Perda No.8 tahun 2005 tentang Anti Pelacuran  di Tangerang yang dalam 

implementasinya telah menimbulkan kerugian pada kelompok perempuan. Perempuan harus 

membatasi gerak-geriknya, cara busana dan aksesnya pada malam hari untuk terhindar dari 

anggapan bahwa mereka pelacur. Mereka dibayang-bayangi kekhawatiran akan ditangkap dan 

digiring ke pos polisi serta dipermalukan di depan umum sebagaimana yang telah dialami oleh 

beberapa perempuan korban sweeping berdasarkan Perda tersebut. Meski rumusannya lagi-lagi 

netral tetapi dapat diduga dengan mudah dan telah terbukti, dalam prakteknya perempuanlah 

yang akan rentan menjadi sasaran. Tidak hanya karena selama ini stereotype pelacur dilekatkan 

pada perempuan, tetapi juga karena yang disasar adalah cara berbusana, gerak-gerik dan ekspresi 

tertentu yang diidentikan dengan seksualitas perempuan atau jenis laki-laki yang menjadi 

”perempuan” (waria), tetapi tetap dalam konstruksi seksualitas ’perempuan’. Ketentuan ini jelas 

sangat diskriminatif dan mencerminkan pandangan masyarakat yang ’doble standard’, memberikan 

stigma kepada perempuan yang terlibat dalam prostitusi ketimbang laki-laki sebagai konsumen 

dan sebagai pihak yang secara aktif terlibat dalam mereproduksi demand dengan berbagai cara. 

Dalam konteks ini seksualitas perempuan yang dipermasalahkan dan disalahkan sementara 

priviladge seksual laki-laki tetap terpelihara dan tidak pernah dipersoalkan. 

 

Akhirnya, tidak ada kata yang tepat menggambarkan dampak dari pasal ini, kecuali bahwa pasal 

ini akan ’sangat menzalimi’ kelompok perempuan secara umum dan khususnya perempuan 

kelas bawah yang karena banyak sebab mereka melakukan  aktifitas tertentu di malam hari seperti 

perempuan yang terpaksa dilacurkan (prostituted women) atau masuk dalam industri hiburan 

dan seks. Semangat pasal ini juga bertentangan dengan upaya pemberantasan perdagangan 

perempuan salah satunya melalui UU Traffiking (UU TPPO), dimana pelacuran merupakan salah 
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satu bentuk perdagangan orang. Dalam konteks ini mereka yang terlibat sebagai prostitusi 

khususnya dari kelas bawah yang terpaksa ’menjajakan’ diri di jalanan merupakan korban dari 

berbagai sistem yang ada dan salah satunya dalam bentuk kejahatan perdagangan orang. Atinya 

mereka harus diberikan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan bukan 

justru dikriminalkan. Bila kelak pasal ini lolos dan disahkan maka berbagai Perda diskriminatif 

terhadap perempuan yang seharusnya sudah dicabut malah justru mendapatkan gantungan baru, 

di legitimasi dalam sebuah produk hukum yang lebih tinggi yakni UU yang berlaku untuk semua 

wilayah (nasional). Ini tentunya merupakan ancaman bagi negeri ini untuk mewujudkan 

peradaban yang lebih baik untuk semua, khususnya dalam perlindungan dan penegakan hak-hak 

asasi manusia. 

 

Tidak memadainya aturan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual 

Revisi KUHP sampai sejauh ini masih belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan 

perempuan khususnya korban kekerasan seksual untuk mendapatkan akses keadilan melalui 

rumusan hukum yang berperspektif korban. Salah satunya dalam ketentuan mengenai perkosaan. 

Dalam pasal 491 ayat 2, RUU KUHP telah memperluas rumusan perkosaan yang tidak lagi hanya 

dalam konteks persetubuhan yakni harus melalui penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin 

perempuan, tetapi juga mencakup ”penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulut 

perempuan”, atau ” memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam 

vagina atau anus perempuan”. Namun, rumusan ini belum memasukkan bentuk-bentuk 

pemaksaan lainnya yang dilakukan di luar ketentuan diatas, seperti dalam faktanya pelaku juga 

kerap memasukkan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya, seperti jari tangan atau kaki ke dalam 

alat kelamin perempuan atau juga dalam bentuk pemaksaan oral kepada perempuan. Demikian 

juga berbagai bentuk kontak lain dari alat kelamin laki-laki --tanpa perlu penetrasi--ke liang vagina 

perempuan bila dilakukan dengan cara pemaksaan atau juga tanpa persetujuan perempuan 

harusnya dapat di akomodir sebagai bentuk perkosaan. Di sisi lain, gagasan bahwa perkosaan 

tidak dapat terjadi dalam relasi perkawinan masih tetap dipertahankan dalam RUU KUHP yakni 

pasal 491 huruf a dan b yang menyebutkan ” dipidana karena melakukan tindakan perkosaan.....a. 

laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan 

dengan kehendak perempuan tersebut; b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan 

perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;.” ketentuan ini jelas 

bersifat diskriminatif terhadap perempuan karena status perkawinan mereka. Dengan demikian 

sejak awal hukum melalui rumusannya sudah mendiskualifikasi perempuan sebagai istri untuk 

diperlakukan sama di depan hukum dalam konteks perkosaan. Hal ini juga semakin 

mengukuhkan nilai-nilai yang mengobjektifikasi istri sebagai ”sex provider” dalam sebuah 

lembaga perkawinan yang disakralkan. 
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Kesimpulan dan rekmendasi 

Revisi KUHP dalam RUU KUHP sarat dengan nuansa politik hukum kriminal yang tidak 

demokratis, mengancam kebebasan dasar dan hak asasi manusia yang tercermin melalui rumusan 

kriminalisasi yang terlalu berlebihan (”overcriminalization”), seperti dalam ketentuan pornografi dan 

pornoaksi dan perluasan pasal perzinahan. Sementara disisi lain RUU KUHP juga belum 

sepenuhnya melindungi hak-hak korban dari kejahatan seksual seperti perkosaan, bahkan 

berpotensi ’menzalimi’ perempuan khususnnya korban perdagangan manusia seperti dalam 

ketentuan soal pelacuran. Karena itu sebaiknya sebelum dibahas di DPR dan menjadi ’bola panas’, 

perlu ada revisi ulang terhadap ketentuan-ketentuan di atas dan perlu merubah arah politik 

hukum yang berat sebelah (tekanan pada kepentingan negara dan ’masyarakat’) menjadi lebih 

adil dan demokratis dengan menghormati kepentingan individu terhadap  hak-haknya secara 

mendasar. 

 

Kenyataannya saat ini bahwa ” rasa susila masyarakat” atau apa yang dianggap cabul atau 

melanggar kesusilaan di masyarakat dalam konteks masyarakat saat ini (global) tak dapat dicegah, 

terus berkembang. Ciuman bibir yang pada masa lalu mungkin dianggap sebagai hal yang tabu, 

tetapi saat ini telah dipandang sebagai ekspresi cinta manusia yang sangat manusiawi begitupun 

dalam tarian  erotis yang sebenarnya memiliki riwayat sejarahnya sendiri didalam kultur negeri ini, 

akan menjadi terlalu berlebihan bila dikriminalkan. Selain itu, perkembangan wacana HAM yang 

menjamin kebebasan pers dan ekspresi individu sebagai hak-hak asasinya juga turut 

mempengaruhi pergeseran nilai-nilai di masyarakat yang semakin menghargai pilihan-pilihan 

individu dalam berekspresi. Demokrasi pada akhirnya tidak lagi hanya menjadi urusan di level 

publik atau wilayah politik kenegaraan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam 

seksualitas dan keintiman semakin dituntut untuk juga lebih demokratis serta menghargai pilihan 

individu dan keberagaman yang ada. Dalam konferensi Dunia di Kairo tentang kependudukan 

(ICPD), 1994, dimana Pemerintah Indonesia sebenarnya turut menandatangani hasilnya, telah 

menyepakti untuk mewujudkan hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi setiap individu. Dalam 

paragraph 7,2 ICPD menekankan hak-hak individu terhadap ’kehidupan seksual yang aman dan 

memuaskan’ (satisfying and safe sex life). Individu memiliki hak yang sama untuk memilih dan 

menjalani kehidupan seksualnya tanpa ancaman sebagai pelaku kriminal. 
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